T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi
Sayı : 35277066-949
Konu : ETILENOKSIT GAZ KARTUŞU ALIM1
TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayı lı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hükmü= göre yapılacak-ur.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç
09/10/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastaneskdoğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar sahaya alttlr. KDV Ise Modürlüğ umüze aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrı ca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.9rma uhdesInde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bltirilip muayene komisyonunca kabul edildig,i, tarihten itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkönlan doğrultusunda en geç 12°(Turfrirm0 gün Içerisinde ödenecektir.
5.Tekliflnlz kesdi ve Imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacakbr.
6.TeMlfier genel yekün/kısmi teklif Üzerinden değerlendirliecektir.
7.Teklif mektubunun yukarı da belirtilen tarihte mesai bitimInden önce Satı n Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaklauleklethas" 441
ildr0m adresine mali göndedimes1 ve daha sonra teklif
8.Teldif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sawlacakbr.
9.5öz konusu Teklif mektubuna ve Teknik şartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şaitname elde*.
e-imealıdır.
irfan KÜÇÜKOĞLU
Mati ve Mali işler Mdr. Yrd.
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Kilis Kazı m Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL 13d1van NO:2/I
e-posta :kilisdevlethastanesi@gmaiteem

Evrakın elektronik imzalı sureıine http://e.belge.saglik.govdr adresinden ae7d74d3.c73f-48a2-8cd2-dd54056960c1 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna gore güvenli elektronik imza ile inualanm ıstır.

ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Kartuşlar tüp şeklinde ve hastanedeki mevcut AMSCO marka etilen oksit gaz sterilizatörüne uygun
olmalıdır.
2.Kartuşları teklif eden firma, kartuşlann hastanemizdeki mevcut etilen oksit sterilizatörüne uygun
olduğunu taahhüt etmelidir. Aksi durumlarda oluşacak hasarı, bunun sonucunda maddi manevi
kayıpları karşılayacağını yazı lı belge ile taahhüt etmelidir.
3.Tüpler %100 etilen oksit gazı ihtiva etmeli, tüp içerisinde gaz net en az 100 gram olmalıdır.
4. Kartuşlarm ağzı sızdırmaz contalı ve EPA Jan numaralandınlmış olup kullanı m sürelerinin bitimine
en az 24 ay kalmış olmalıdı r.
5.Tüplerin alt yüzeyi düzgün olacak kartuş üzerinde uyarı ve kullanı m talimatı bulunmalıdır.
Etilen oksit gaz kutusu ile beraber mevcut etilen oksit gaz sterilizatörüne uygun 1 adet printer
kağıdı verilmelidir.
Numune üzerinde denendikten sonra karar verilecektir.
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