KILIS DEVLET HAMNESİ - 1C11.125 DK 22 D SATNALMA
T.C.
KILIS VALİ LİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Say : 35277066-999
Konu: ODYOMETRE CJKA2I KMAKLIK ALIM1
TEKLİF MEKTUBU
Hastimeınizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen maizemelerin/isin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi böle:Mine göre yapilacakiır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç
19/10/2020 gtmg saat 14:001e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogruclan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
(Satan almadan doğan b)m masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğumüze aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecekti.
4.MM/hizmet bedeli, teslimabn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten Itibaren il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye BütçesInden bütçe imktnlan doğrultusunda en geç 1"(TdrifinTin gün içerisinde ödenecektir.
S.Teitiflniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacak-bi.
6.Teldifler genel yekün/kısmi teklif Ozetinden değeriendirilecektir.
7:feklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satı n Alma Eildrılmize kapalı zarF Içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyak111fldmeleih stonallikarnall com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teldif veren firma bütün bu ;artan aynen kabul etmiş sayılacakte.
g.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://kilisism.saglik.gov.ti web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzalı dır.
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Evrakuı elektronik imzalı suretine htp://e-belge.saglik.govir adıesinden h20ec442-c606-4879-8513-ba9.5196m7c kodu ile crişebilirsiniz
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna gOre güvenli elektronik imza ile imzelanmetır.

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

ODYOMETRE CİHAZI KULAKLIK
TEKNIK ŞARTNAMESİ
1.KONU
Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Odyometre biriminde kullanılmakta olan İnteracoustıcs marka AC40
model 1008502657 künye numaralı Odyometre cihazı için alınacak olan kulaklık teknik özelliklerini içerir.

2.TEKNİK ÖZELLIKLER
I. Kulaklı klar sağ ve sol olmak üzere takım halinde, başlığı ile birlikte tek olarak verilecektir.
Kulaklıklar TDH-39P tipte olmalıdır.
Başlığın iki taraftan kulağa oturmasını sağlayan ayar çobuklarmın olması gerekmektedir.
Hoparlörlerin kulağa oturması için plastik yastıklarını n olması gerekmektedir.
Her bir kulaklık hoparlörünün empedansı 10 alım olmalıdır.
Frekans aralı gı 100Hz-8000Hz olmalıdı r.
Mevcut odyometre cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.
Cihazdan set edilen ses bozulmadan hastaya iletilmelidir.
Ürün orijinal ambalajmda, kullanı lmamış olmalıdı r.
10 Teklif veren firmalardan numune istenecek ve cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna kapar
verilecektir.
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