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Kilis Devlet Hastanesi
Sayı : 35277064949
Konu : USG PROBU CONVWDIŞ BOKEY ALIMI İŞi
TEKLIF MEKTUBU

Hastanemiürı ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanummun
22. maddesinin(d)bendi hükmü= göre yapılacak/Ir.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedene verebileeeginiz hususundaki teklif melinıbunuzu en geç (
.ig / iC)/ 2020 ) günü saat 14:00e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğnıdan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sahn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise Müdüdağümüze aittir.
2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret lidenmeyecektir.
3.Firrna uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Maghizmet bedeli, tesilmabn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren II Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütgasinden bütçe Imkönlan doğrultusunda en geç .220rytiroymi7 gün Içerisinde ödenecektir.
5.Teldifiniz kaşe« ve Imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teKifiniz dikkate alınmayacakbr.
6.Teklifier genel yekün / lusmi teklif üzerinden değedendidlecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Eıldrnimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no iıı telefona faks edilmesi Veykutşratiumwitwmxnum
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinın gönderilmesini rica ederim.
8.Teklif veren firma bütün bu şartian aynen kabul etmiş saıslacaktır.
9.56z konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine littp://elisism.saglitgov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartnarne ektedir.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Kambekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No:2/1

Te1:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 1015

e-posta : kilisdeeethastanesi@grreil.com

İrt : MUSTAFA TOPAL

Evralun elektronik imzalı surenne hup://e-belgevaglik.gov.tr adresinden 7e87b1a1-12ae-472a-befb-8 I d769del 513 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu beli 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inızalanmıstır.

TL.
SAĞLIK BAKANLIDI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi
ULTRASONOGRAFİ CİRAZI KONVEX (DIŞ ~EY) PROB
TEKNIK ŞARTNAMESİ
1.KON11
Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde kullanı lmakta olan Hitachi marka Hı
Vısıon Preırus model 1008703769 künye numaralı USG cihazı için alınacak olan convex prob teknik
özelliklerini içerir.
2 TEKNIK ÖZELLIKLER
I. Prob Hitachi marka H ı Vision Preı rus model ultrasonografi sistemlerinde kullanı labilir olmalıdır.
Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. içerisinde mekanik parça barındıran problar kabul
edilmeyecektir.
Prob, Abdomen taramalara uygun olmalıdır.
Prob 5.0-2.0 MI-iz arasındaki frekanslan destekleyebilmelidir.
Probub radius ölçüsü 40mm olmalı dır.
Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
Prob cihazın orijinal parçası olmalı cihazda yada hastada herhangi bir olumsuz durum yaşatınamalı dı r.
Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı aınbalajında teslim edilecektir.
Probun UBB/UTS kaydı olacaktır.
2011/16165.6 ihale kayı t numaralı ihaleye ait teknik sarmamesinde geçen "Garanti sonrası cihaza
takı lan her bir yedek parça icin (prob dahil) en az 2 yıl garanti verilecektir."

az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
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