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Konu :

2 KALEM TEMPERLi CAM ALIM I l?!
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
maddesinin(d) bendi hiikmilne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
Ji-'JlOi^l 2021 ) giinil saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
22.

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlii^umuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret 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
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatin bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •i20(YUzyifm1)

'?erisinde odenecektir.

5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler 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
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KOgUKOSlU
tDARi MALI 1§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKlfFLER
Miktar

Bilim

Sira

Cinsi

1

TAMPERLi CAM 130*65 cm

21

ADET

2

TAMPERLI CAM 80*115 cm

5

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARIC)
iS i-avJi1'

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15
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Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

tit: MUSTAFATOPAL

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 31694elf-03d8-4307-9dbl-cfl21972de44 kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

KiLiS DEVLET HASTANESI TEMPERLi CAM TEKNIK §ARTNAMESi
Cam levhalann kalinligi toplamda en az 6 mm olacaktir.
Cam malzemesi ise iki adet 3 mm TEMPERLi cam arasina 0.76 PVB (plastik
vinil) yerle§tirilmesi ve ytiksek basinca tabi tutulmasi sonucu olu§an en az 6 mm
kalmhgindaki LAMINE cam olacaktir.
PVB hattindan su alinmasi sonucu cam unitesinin bozulmasim engellemek i^in
gerekli onlemler alinacaktir.
Camlar idarenin gosterdigi yere montaj edilecektir [ hasta ve personel temasim en
aza indirmek i9in cam ytizeylerine oval veya ko§eli delikler olacaktir] .
Her tiirlu montaj nakliye ve montaj par^asi firmaya aittir.
Camlarm olgiisii firma tarafmdan almarak yerinde ol^iilecektir.
Camlarm ko§e kisimlan ta§lanarak kesici dzelligi olmayacaktir.

