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KiLiS VALiLiGi
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Kills Devlet Hastanesi

00130277203

Sayi : 35277066-949
Konu : SEDYE YEDEK PARQALARI ALIMI
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan ajagida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/ijin alimi 4734 sayih kainu ihaleleri kanununun
22. maddesmin(d) bendi htlkmtine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bcdelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge?
07/12/2020 gtinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
l.Satm almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigiimuze aittir.
2.Adi gegen igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret ddenmeyecektir.
S.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 kabi
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlari dogrultusunda en geg
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun/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!li.?f!?y!S?!1.?.5fen?5?!S15.,??Sil.-.9fi!tl adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
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 KUgUKOGLU
idari ve Mali i$ler Mdr. Yrd.
TEKLiFLER
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Miktar

Birim

SEDYE TEKERI

30

ADET

SEDYE FREN PEDALI

30

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARig)

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
lit: MUSTAFA BOZDOfiAN

Kilis Kazim Karabekir Mahaliesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakin elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 907383bb-a4c0-4365-ad89-0062c2c2e8a3 kodu ile eri$ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gOre gtivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Saglik Mudiirlugu
Kilis Devlet Hastanesi

ACIL MUDAHALE SEDYESI TEKERI
TEKNIK $ARTNAMESI
TEKNIK OZELLIKLER
1) Tekerler muka marka LC 5100 sedyeler i^in uyumlu olacaktir.
2) Kilitleme mekanizmasi olacaktir.
3) Tekerlerin sedyeye montaji ifin gerekli olan vida. somun, pul vs gibi malzemeler ucretsiz
verilecektir.
4) Teklif edilen tiriin i^n numune degerlendirmesi sedye iizerinde denenerek yapilacaktir. Bu §ekilde
uygunluguna karar verilecektir

ACIL MUDAHALE SEDYESI FREN PEDALI
TEKNIK §ARTNAMESI
TEKNIK OZELLIKLER
1) Fren pedallan muka marka LC 5100 sedyeler iipin uyumlu olacaktir.
2) Fren pedallan metal olacak. kilit mi line uyumlu olacaktir.
3) Fren pedallarinm montaji iGn gerekli olan vida. somun, pul, pin vs gibi malzemeler ucretsiz
verilecektir.
4) Teklif edilen tiriin i^in numune degerlendirmesi sedye iizerinde denenerek yapilacaktir. Bu §ekilde
uygunluguna karar verilecektir.

