amir wsrANESI.KLIS D1122 D SATINALMA
T.C.
KILIS VALILIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

11111112r(0111011.
03 1111
2

Kilis Devlet Hastanesi

35277066-949

Sayı

Konu KAREKOD BARKOD OKUYUCU ALIMI IŞI
TEKLIF MEKTUBU
Hastancmizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hülmülne göre yandacaktir.
Aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedene verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogmdan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
I.Satın almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise Müdüdüğümüze aittir.
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2.Ach geçen iş için ayrıca naldiye, kargo, nıontaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası lüks Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm biUdlip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren 11 Sağlik Müdürlüğü Muhasebe BIdmince 2020 mali yılı
gün Içerisinde ödenecektir.
Döner Sermaye Biltçesinden bütçe imk5nlan doğrultusunda en geç 12ofYufl ııi
l7
5.Teklifiniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakbr.
6.Teldifier genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bit:Menden önce Satın Ama Birimimiz° kapalı zarf Içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veffilmwrdemmmoiNgiunutm,
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
&Teklif veren firma bütün bu şanlan aynen kabul etmiş saydacakbr.
9.5dz konusu Teklif mektubuna ve Telmik SartnamesIne http://kilisismsaglik.govir web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzalıdır.
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Kilis Devlet Hastanesi

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

Te1:0348 822 I I 11-10 10 Dahili :1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta kilisdevlethasumesi@gmailnom

l
ıt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı surefine hıtp://e-belge.saglik.gov.tr adresindon 9e37b7844540-436149b3d-7d4a8f6714b9 kodu ile enşebilbsiniz
Bu belge 5070 sayılı elektronik inua kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmısur.

KAREKOD BARKOD OKUYUCU TEKNIK ŞARTNAMESİ

Barkod okuyucu 2d usb 640*480 piksel cmos sensör ld barkod ve 2d
karekod barkod desteği 40mm-215mm tarama mesafesi ıp42 standartı kutu içi
usb kablosu ile birlikte olmalıdır.
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