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Kilis Devlet Hastanesi
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Sayi : 35277066-949
Konu : KULAK KORUYUCU KULAKLIK ALIM i§t
TEKLIF MEKTUBU
Hastaneinizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. inaddesinin(d) bendi hllkmtine gore yapilacaktir.
Ajagida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge<; (
/Qt\/ 2021 ) gtinU saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica cderim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Miidurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret ddenmeyecektir.
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 Mudurliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
i20fYUzytrml) gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka5eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin 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 ve^iiH6vrd;thyitah-dsi®HMWt«M......... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun 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 KUCUKO(5lU
IDARI MALI i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Cins)

Sira

1

KULAK KORUYUCULAR

Miktar

10

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARlQ

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 . kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, gilvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 9f3b994d-e3f5-453c-afa0-e21132507a14
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakaniigi-ebys

KULAK KORUYUCU
l.TS EN 352-1 standartlarma sahip olacak.
2.Kullamciya gore ayarlanabilir olacak.
3.£elik tel yapisma^lastik kapli ter kafa bandma sahip olacak.
4.Hafifletme smir degeri en az SNR 28 dB olacak.
5.Kulak $evresi yumu$ak geni§ yastiklara sahip olacak.
6.Her bir kulakhk iiretici firmaya ait ozel ambalaj i^erisinde olacak.Paket uzerinde;urunun
modeli,uretici firmanin bilgileri yer alacaktir.
7.Her paket igerisinde Turkic kullamm kilavuzu ve iirune ait SNR,HML koruma degerlerini
gosteren table yer alacaktir.

