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Sayi : 35277066-949
Konu : HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESI ALIMI 151
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a^agida cins ve miktari belirtilen malzernelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hUkmline gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari benitilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
X3G/ 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet I lastanesi,dogrudan temin birimine gdnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Flastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg
^erisinc*e odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genol yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gbnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlari aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.So? konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
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1IA1 IZAI.I BLZDOLAIM TKRMOiMl/rKr.SI
I KKNiK SAKTNAMESi
1. Cilvcvz, Soguk Zincir%27in ( +2°C ile +8°C arasi) uzun siireli olarak kolay takip cdilmesi amaciyla
kullamlacagindan, en az - 10°C ile +45°C arasmda rahatlikla 9ali§abilir ve en az -10°C ile +45°C
araligindaki isilan gdsterir ozellige sahip olmalidir.
2. Cihaz, monitorii iizerinde saati ve anhk isi olgumiinu gdsterir, aym zamanda bu kayitlan geri
ddnu§umlii olarak 30 giin siire ile kayit etme dzelliklerine sahip olmalidir.
3.

Pili kullamci tarafmdan pikanlip, reset ettirilmemelidir.

4. Cihaz monitorii iizerinde son 30 giin ^erisinde hangi giinlerde soguk zincirin di§ma

9ikildigi

rahatlikla gdriilebilir ozellige sahip olmalidir.
5. Cihaz soguk zincirin di§inda 60 dakikadan uzun siire kaldigi takdirde ekranda ALARM uyarisinm,
siirekli soguk zincir isi arahginda kaldigi takdirde ise, OK uyarisinm belirtihnesi ozelligine sahip
olmalidir.
6. Cihaz giin ^erisinde gordiigii en yiiksek ve en dii§iik sicaklik ayarlanm hafizasinda tutmahdir. (Max
Min dzelligi olmalidir.)
7. Cihazin sicaklik dl9me hassasiyeti ± 0,5 °C olmalidir.
8. Cihazin sicaklik dl9iiinii yaptigi zaman arahklanm gdsterirken yamlma payi ± 1 dakikadan uzun
olmamahdir.
9. Cihaz, istenildiginde bir USB baglantisi aracihgi ile bilgisayara baglanarak son 30 giinliik isi degerleri
geriye ddniik olarak almabilmelidir.
10. Cihazin kalibre edildigine dair beige cihazla birlikte teslim edilecektir.
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