BRİMİ

T.C.

Kilis valiliği
IL SAĞLIK MüDüRLüĞü
Kilis Devlet Hastanesi

00124714397

Sayı : 35277066-949
Konu : SANTRAL A TIM SAYISAL SET KIMI IŞI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belinilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ibaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hillemüne göre yaratacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedene verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
(73 ı 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.5abn almadan doğan tüm masraflar saboya aittir. KDV ise Müdürlüğümüz° aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
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3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi taklben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hlzmet bedeli, teslimatın bltirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Biitçesinden bütçe imkanlan doğrultusunda en geç
gün içerisinde ödenecektir.
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5.Teldifiniz kaşell ve Imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacakhr.
6.Teklifier genel yekün / kısmi teldif üzerinden değedendhilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Sabn Alma Birimimiz° kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veggımpuvrdepammiğummium
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teldif
mektubunun asbnın gönderilmesini rica ederim.
B.Teldif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://killsIsm.saglik.govAr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şarbome ektedir.
etimzalıdır.
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Evralun elektronik imzalı suretine http:/İe-belge.saglik.gov.tradresinden 5e398353-c728-4ffig8742-6cbed018e9fo kodu ile erişebilirsiniı
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalannustır.

TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KILIS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KILIS DEVLET HASTANESI
SANTRAL A TİPİ SAYILSAL SET TEKNIK ŞARTNAMESI

Sayısal setlerde en az 3 satır x 24 karakterlik display olmalıdır.
Sayısal setlerde bekleyen mesaj lambası olmalıdır.
Ahizesiz konuşma özelliği bulunmalıdır.
Set üzerinde bulunan ses kontrol barı ile Zil sesi, Kulaklık sesi gibi ayarlar
yapılabilmelidir.
Sayısal setler, en az 7 adet sabit özellik tuşuna sahip olmalıdır.
Sayısal setler. en az 24 adet tammlanabilir tuşa sahip olmalıdır.
Sayısal seıler, en az 3 adet esnek ekran tuşuna sahip olmalıdır.
Sayısal setler, rehber ve esnek yönlendirme anahtarına sahip olmalıdır.
Sayısal setlerin, kulaklık girişi olmalıdır.
Sayısal telefon setleri merkezi işlemci iinitesi (CPU) içermeli ve böylelikle
telefon kullanı lmadığı zamanlarda bile santral CPITsu ile sürekli sinyalleşerek
telefonda veya hatta oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda otomatik
olarak santral bakım terrninaline ALARM mesajı gönderilmelidir.
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