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T.C.
Kills VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00131077450

Sayi : 35277066-949
Konu : RENKLI RiBON - MiFARE KART - KART KORUYUCU ALIM t§i
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kainu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkmtlne gore yapilacaktir.
A$agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
L. I Ji^-I 2020 ) gunQ saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumiize aittir.
2.Adi gesen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2020 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg i20CYUzyffml) gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif iizerinden degerlendirilecekb'r.
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 ve^jtailVr6tWtta(,-4ii®HM!<n.,tB«......... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOfiLU
iDARt MALI i§LER MUDUR YRD.

|Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLlFLER
Birim

Sira

Cinsi

1

RENKLI RIBON

5

ADET

2

KART KORUYUCU

2.000

ADET

3

MIFARE (SiFRELi) AKILLI KART

2.000

ADET

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARig)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
lit: MUSTAFATOPAL

e-posta : kilisdcvlethastanesi@gmail.com

Evrakin elcktronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a2c3fla5-a3d0-4df7-8680-966d45 le4377 kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elcktronik imza kanuna gdre gilvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

MIFARE KART TEKMK SARTNAMESI

Personelin i^e giri§ ve 9iki§lannda, kod ve ^agn sonlandirma vb. kart okuyucu terminale
okutulacak personel tanitim kartlandir. Ozellikleri en az a§agidaki gibi olmalidir.
86 x 54 mm ebadinda ve 760 mic. Kalmhgi ISO standartlarmda Mifare Kart
olamalidir.
Mifare 9ah§ma frekansi 13,56 MHz olmalidir.
En az 5 cm mesafeden temassiz 9ali§mahdir.
Yiizeyi baski i9in uygun olmah, kart yiizeyi parlak olmah, bakim gerektirmeyen
ozellikte olmalidir.
Kartlar, harici §artlara uygun olacak, Sudan, yagh maddelerden vs. etkilenmeyecek
En fazla 100 ms i§lem siiresi olmalidir.
Cah§ma sicakhgi -25 ile + 50 derece arasinda olmalidir.
T.C. Saglik Bakanliginin onaylanmi§ oldugu renk ve tasanmdan olmalidir.
Kartlar verilmeden once ornek kart verilmelidir.
PVC karta ofset baski yapilmalidir.
Pvc kart kesinlikle telsine baski alimp pi§irme yapilmamalidir.
Kartlar dikey olmalidir.
Kartlar 100 bin okuma garantili olmalidir.
Kartlar Hastanenin belirlemi§ oldugu tasanma uygun §ekilde basilmahdir.

RENKLi RIBON TEKNiK SART NAMESI
*Ribonlar orjinal olmalidir.
*YMCKT renkli olmalidir.
Ribon kodu 534700-004-R10
500 Baski kapasiteli olmalidir.
KART KORUYUCU SARTNAME
Kart koruyucu kill dan hastanenin belirledigi kart ebadi ile uyumlu olmalidir.
$effaf olmalidir.
Kinlmaz malzemeden yapilmi§ olmalidir.
dikey olmalidir.
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