KiLiS DEVLET HASTANESi - KILIS DH 22 D SATINALMA
BiRiMi
09/11/2020 14:52 - 52446582 - 949-E.712

T.C.
KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kiiis Devlet Hastanesi

00128470677

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM PATOLOJlK ATIK VARiLI VE TIBBl ATIK KOVASI ALIMI
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htikmune gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/-LL / 2020 ) gtinii saat 14:00’e kadar Kiiis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar sabciya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.

2.Adi gegen

igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.

S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i? gunii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kiiis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2020 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg i20CYUzyfmil) giin igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif uzerinden degeriendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
......... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOfiLU
tDARi MALI t§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Miktar

Birim

TIBBl ATIK KOVASI (PATOLOJlK ATIK IClN)

50

ADET

TEHLiKELl PATOLOJlK ATIK VARILl

50

ADET

Sira

Cinsi

1
2

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARiC)

Kiiis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15

Kiiis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/i
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

irt: MUSTAFA TOPAL

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a70b019f-6994-451c-bd37-eb3b74e4ce48 kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gdre gilvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

TEHLIKELi SIVI ATIK (MAVI) VARiLI TEKNiK §ARTNAMESi

1- Patoloji Laboratuvan’ nda tehlikeli atiklann toplanmasi ve ta§inmasi i^in kullanilacaktir.
2- Yuksek dansiteli polietilenden imal edilmi§ olmahdir.
3- Saglam, delinmeye, kinlmaya, patlamaya dayanikli, su ge9irmez ve sizdirmaz ozelikte
ve mavi renkte olmahdir.
4- Zayif noktasi olmayan emniyetli §ekilde imal edilmi§ olmahdir.
5- Atik ile ilgili bilgilerin yer aldigi, atik variline yapi§tinlacak etiketi bulunmahdir.
6- Her tiirlii etiketlemeye musait diizgun varil sathi bulunmahdir.
7- £ emberli kilitli kapak sistemi ile sizdirmazhk ozelligi bulunmahdir.
8- Kapak sistemi metal kelep9e ile sabitlenebilir olmahdir. Kapak sistemi sizdirmaz conta
ile desteklenmelidir.
9- Bidon lizerinde kendinden i9e kavisli sag ve sol tarafta iki adet tutma yeri bulunmahdir.
10- Her tiirlu tehlikeli atiga kar§i korozyon mukavemeti bulunmahdir.
11-30 litre kapasitesinde olmahdir.
12- Firma uriinti degerlendirmek i9in bir adet numune gondermelidir. Numune
degerlendirme sonucuna gore uygunluk verilecektir.
13- Uygunluk verilen malzemenin ahmi soz konusu olursa numune ile gonderilen iirun
birebir aym ozelliklere sahip olmahdir. Herhangi bir olumsuzluktan Firma sorumlu
tutulacaktir.
14-Firma; ambalaji a9ildiginda, kullamma uygun olmayan, hatah, bozuk oldugu tespit
edilen tirunii yenisi ile ticretsiz olarak degi§tirmelidir.

?ovV Co Vo

TEHLIKELi ATIK (KIRMIZI) VARILi TEKNIK $ARTNAMESi

1- Patoloji Laboratuvan’ nda tehlikeli atiklann toplanmasi ve ta§inmasi isin kullamlacaktir.
2- Yiiksek dansiteli polietilenden imal edilmi§ olmalidir.
3- Saglam, delinmeye, kinlmaya, patlamaya dayanikli, su ge^irmez ve sizdirmaz ozelikte
ve mavi renkte olmalidir.
4- Zayif noktasi olmayan emniyetli §ekilde imal edilmi§ olmalidir.
5- Atik ile ilgili bilgilerin yer aldigi, atik variline yapi§tinlacak etiketi bulunmahdir.
6- Her tiirlti etiketlemeye musait duzgiin varil sathi bulunmahdir.
7- Qemberli kilitli kapak sistemi ile sizdirmazhk ozelligi bulunmahdir.
8- Kapak sistemi metal kelepge ile sabitlenebilir olmalidir. Kapak sistemi sizdirmaz conta
ile desteklenmelidir.
9- Bidon iizerinde kendinden i9e kavisli sag ve sol tarafta iki adet tutma yeri bulunmahdir.
10- Her turlti tehlikeli atiga kar§i korozyon mukavemeti bulunmahdir.
11-30 litre kapasitesinde olmalidir.
12- Firma urunii degerlendirmek i^in bir adet numune gondermelidir. Numune
degerlendirme sonucuna gore uygunluk verilecektir.
13- Uygunluk verilen malzemenin ahmi soz konusu olursa numune ile gonderilen urtin
birebir aym ozelliklere sahip olmalidir. Herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu
tutulacaktir.
14-Firma; ambalaji a9ildiginda, kullamma uygun olmayan, hatah, bozuk oldugu tespit
edilen uriinii yenisi ile iicretsiz olarak degi§tirmelidir.
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