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Kilis Devlet Hastanesi

001247 68626

Sayı : 35277066449
Konu: DİYM.I2 BASKOW (TERAZI) AL1m7
TEKLİ F MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hükmi:Luc göre yapılma/em.
Aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedeli° verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç
18/09/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastaneshdoğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise MUM/ağı/müze aittir.
2.Adı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret tıdenmeyecektk.
3.Fımıa uhdesInde kalan malzemeleri siparişi taUben 5 Iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
edilşfiğj
2o tru.zyınn)
tariötein itibaren il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mali yılı
4.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bıtIolip muayene komisyonunca kabuli
gün içedsInde ödenecektir.
Döner Sermaye Bütçesinde, bütçe imkahlan doğrultusunda en geç
5.TeldMniz kesen ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayarahr.
6.Teklifier genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektt.
7.Teldlf mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birlmimize kapalı zor( içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyamlladevieffitstaneaSkşmall 919" adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teklif veren firma bütün bu ;edlen aynen kabul etmiş sayeacaktt.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://killsIsm.saglik.govir web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şarbıame ektedir.
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Kilis Devlet Hastanesi

KilisKanınKarabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

Te1:0348 822 Il 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevIelhasianeti@gmail.coni

trt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Etirelun elektronik imzalı suretine http://e-belge.saMik.govir adresinden 1329c714.5120-4dea-eab6-018e96e32fa3 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna gnre güvenli elektronik imza ile immılannusor.

DIYALIZ BASKOLO(TEKERLEKLI SANDALYUDEKI
HASTALARIN TARTIMI IÇIN)
TEKNIK ŞARTNAME
1)Teklif edilen cihaz en az ,300kg+-100 gr hassasiyette ölçüm
yapmalı dı r.
Teklif edilen cihaz tekerlekli sandalyedeki ve hasta yatağındaki
hastaları n tartılabilmesi için özel olarak tasarlanmış , iniş çı kış rampalı
platforma sahip olmalı dı r.
Teklif edilen cihaz ayakta tartı lacak hastaları nda tutunabilmesi için
yan tutma kolu olmalı dı r.
Teklif edilen cihazı n dara alabilme özelliğine sahip olmalı dı r.
5)Teklif edilen cihaz lcd ekrana sahip olmalı dı r.
6)Şebeke cereyanı ile çalışabilmeli.
7)CE belgesine sahip olmalı.
Cihaz iki yı l garantili olmalı dı r
Cihazı n eni en az 110 cm,boyu en az 160cm olmalı dı r
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