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KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00133727230

Sayi : 35277066-949
Konu : NST KA^IDI ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hOkmOne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/0-2./ 2021 ) gtintl saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar satioya aittir. KDV ise Mudurlugumiize aittir.
2.Adi gegen i? igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu 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 Mudurliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •nofYUzyrrmi) gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif iizerinden 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 ve^itafevr^tKittaA-4ii@SMSiTtB«..........adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
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Kilis Devlet Hastanesi
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TOPLAM(KDV HARi^)

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

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 12cd0884-94bl-4dbc-ad01-9f38c56ae624 kodu ile eri§cbilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gOre giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

NST KAGIDI TEKNiK §ARTNAMESi
1- Teklif edilen iirun Philips Afalon FM20 model cihaza ve yazici boyutlarma tam uyumlu
olmalidir.
2- Teklif edilen kagit termal olarak yazdirma i§lemi i9in uygun olmalidir.
3- Teklif edilen kagit Z katlamali olmalidir. •
4- Teklif edilen uruniin UBB kaydi olmalidir.
5- Numune iizerinden denendikten sonra karar verilecektir.

