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Sayı : 35277066-949
Konu : DOĞAL GAZ BIRIL(:)Rü BACA GAZI fOLŞOMli işi
TEKLIF MEKTUBU
Ilastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 9734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htlkıntIne göre yapılacak-tır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundald teklif mektubunuzu en geç (
2/
iç"
/
2020
) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastaneshdogrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
-2
1.Salin almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV Ise Müdürlüğümüz. aittir.
2.Adı geçen Iş Için ayrı ca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
;firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası MB Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
9.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bitlrillp muayene komisyonunca kabul edildiği tadhten Itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe I:kiminse 2020 mali yılı
Tl gün içerisinde ödenecektir.
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imbinlan doğrultusunda en geç .I2OCY0
5.Teldifiniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakbr.
6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendidlecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Bidmimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
hatinde O 398 819 10 15 no lu telefona faks edilmesi vegLgaffirdthitufwatoummaim
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8.TeklIf veren firma bütün bu şoktan aynen kabul etmiş samlacakbr,
9.5öz konusu Teklif mektubuna ve Teknik şartnameğne http://kIllsism.saglik.govir viı eb sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzahdir.
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e-posta : kilisdevlethastanesiggmaileom

Irt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı suredne tı ttp://e-belgesaglikgov.tr adresinden aed20a13-2ea2-94c4-6150-3a0emt51b707 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elelctronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inızalannushr.
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DOGALGAZALI BİRLEŞR BAKIM VE GAZ OLÇÜM ŞARTNAMESİ
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Filtre temizliği yapılacaktır, brulör temizliği, kazan temizliği, gaz kaçak testi, baca çekiş kontrolü, ecomatiı k panel modül
ayarı kontrol edilecektir.
Baca Gazı Analizi Ve Emisyon ölçümleri (Yanma Vedmliliği Glçümü) yapılıp yazılı rapor olarak verilecektir.
fllçüm ve bakım işi yapılı rken hastane teknik personeli refekatinde yapılacaktır.
Bakım ve gaz ölçArn esnasında dogabilecek iş kazası ve zararlı klardan yüklenici firma mesul tutulacaktır
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