T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLUĞO
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-999
Konu : EFORLU EKG clHAZI TAMIRI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilknıCule göre yapılacaktu.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç
24/09/2020 günü saat I4:00'e kadar Kilis Devlet llastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV Ise Müdürlüğtimüze aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir Ücret eıdenmeyeceldir.
3.Fimıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi talaben 5 Iş günü Içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, tSimalı n bitirilip muayene komisyonunca kabul edildi:ktarihten Itibaren il Sağlı k Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçiesinden bütçe imkanları doğrultusunda en geç 12NT urYınni) gün Içerisinde ödenecektir.
5.Teklifirfiz kaşeli ve Imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacalitır.
6.Teldifier genel yekün/kı smi teklif üzerinden değerlendirliecekhr.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte mesai biUminden önce Satın Alma BirfrnimIze kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde ü 398 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyakifisdevletkastanesipgmall.canı adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.TeklIf veren firma bütün bu şartian aynen kabul etmiş sayılacak-tır.
9.Sbz konusu Teldlf mektubuna ve Teknik şartnamesine http://kilisism.saglikgov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedlr.
e-Imzakdır.
Irfan KikkIKODLU
idari ve Mali Eller Mdr. Yrd.
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KIN Devlet Hastanesi

Kilis Kanın Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No:2/1

Tel:03413 822 II 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 1$

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmailoom

İrt : MUSTAFA BOZNIĞAN

Evrakm elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.govsr adresinden ad35509841,49-93f7-aadf-6072e7e3bc41 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inidalanmisur.

T.C.
SAĞLIK BAICANLIGI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

EFORLU EKG ONARIMI TEKNIK ŞARTNAMESİ
A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesinde kullanılan 1008444678 künye numaralı Eforlu
EKG onarım teknik şartnamesidir.
B)TEKNİK ÖZELLIKLER:
1. Cihazın treadmilli PC den gelen konutlarda; hız komutlan çalışıyor ancak eğim kısmı
çalışmı yor. Bu arıza ile ilgili;
Teklif verecek olan firma fiyat vermeden önce arıza tespitini yapacak ve servis fonnu
düzenleyip Biyomedikal Birimine teslim edecektir.
Arıza tespiti yerinde yapılacak olup biyomedikal birim, personeli nezaretinde
yaratacaktır.
Yapı lan arıza tespiti için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Bahse konu bu arızanın dışında tespit edilen başka bir arıza varsa önce Biyomedikal Birimi
bilgilendirilecektir.
Onarım işi ve takılan yeni parçalar en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır ve yüklenici bunu yazılı olarak
beyan edecektir.
Cihazın muayene ve kabulü, muayene ve teselhim komisyonunca yamlacalctır. Komisyon tarafından
ikna oluncaya kadar cihazla deneme yapılacaktır.

