KiLiS DEVLET HASTANESI - KILIS DH 22 D SATINALMA
BiRIMl
11/11/2020 15:45 - 524465S2 - 949 - E.723

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

00128791193

Sayi : 35277066-949
Konu : OKSDEN TUPU (10 It) ALIMI
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemclerin/i§in ahmi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hQkmtlne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge?
13/11/2020 gilnQ saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir Qcret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiqi tarihten itibaren II Saglik Mudurlugii Muhasebe Birimince 2020 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.TeklifIer genel yekiin/kismi teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaH^l.i.?^!?.Y!S^!^?.?!:3^?.?^S15.,7?3il.•.9f!^,. adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de u!a§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOGLU
idari ve Mali i$ler Mdr. Yrd.
TEKLIFLER
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10 LT OKSDEN TUPU

Miktar
20

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARI^)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili: 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevletliastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA BOZDOfiAN

Evrakin elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 97fba4f2-bcd0-4bd7-a5el-f53900b9fdb5 kodu ile eri$ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gdre gQvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

10 LT OKSiJEN TUPU
TEKNiK SARIN AM ESi

A. KONU
Hu icknik $artname hastancmiz igin alinacak clan lOlt hacimli oksijen tiipii teknik uzelliklerini
kapsar.
B. TEKNiKOZELLiKLER
1) Tiiplcr 99/36/AT Avrupa Tajjinabilir Kaplar direklifine uygun olacak .sckilde markalanacak
yani iizerinde “Pi” i^areti olacaktir.
2) Yekpare vc kaynaksiz ^elik malzcmedcn imal cdilmi§ olacaktir.
3) Tiiplcr slandardina uygun renge boyannu.s olacaktir. TS EN ISO 9809-2:2019'a gore
dii/.cn 1 enmi.•? olacakti r.
4) Oksijen tupii rurkiye’ deki dolum tesislerindc doldurulabilir olacaktir.
5) I'iip iy hacnii 10 It olacaktir.
6) Tiiplcrin ii/erindeki boyun bilc/iklcri I S EN ISO 9809-1:2019'a uygun olacaktir.
7) Tiiplcrin ta$mmasi sirasinda zarar gormemcsi iydn koruycu kapak standart olarak vcrilecektir.
8) Tiiplcrin taban $ekli TS EN ISO 9809-1:2019’a taban dl^iilerinc uygun vc tck ba§ma ayakta
durabilccek ^ekilde imal edileceklir.
9) Alinacak clan tiiplcr dolum tesislerindc ba§ka firmalara ait tiiplcrle kan§masmi engcllcmek amaciyla
satin alinacak tiim tiiplerde rahal gdriilebilecck ^ckilde “KilJS DEV LET HASTANESi ” vc
“SOLUNABILiR 02” yazisi boya ilc yazilmis olacaktir.
C. DiGER OZELLiKLER
1) Tiiplcr atmosferik tesirlerdcn gcrekligi gibi korunmu$. eskime veya benzeri scbeplcrdcn
dolayi gorev yapamaz durumda olmayacak. liiplcrin tarnami yeni vc kullanilmami§
olacaktir.
2) Tiiplcr bo$, vanah, kapakli vc lllcsi takilnu? vaziyette idarenin gostereccgi yere teslim
edilccektir.
3) Teslim edilen partiye ait seri numarasi esasina gore hazirlanmi? uygunluk beyani. iiriinlerlc
beraber teslim edilccektir.
4) Tiiplcr kullamlmami? sifir olarak teslim edilccektir. Ilerhangi bir korozyon. paslanma
bel i rtisi o 1 mayacak11 r.
5) Hu teknik .sartnamede belirtilineven hususlarla ilgili mevzuat hiikumleri gcyerlidir.
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6) Boyasi ve renk $eridi ttipler standardinda belirtilen renkte bdyanacaktir.
Tuplerln iizerinde olmasi gereken ibareler:
•

STANDART NUMARASI

•

IMALATgi FiRMA

•

TUP SERI NUMARASI

•

DENEY BASINC1

•

GAZCiNSi

•

BO$ AGIRLIK

•

SU KAPASiTESi (LITRE)

•

£ALI$MA BASING!

•

PI I$ARETi

