KiLiS DEVLET HASTAKESI - KILIS DH 22 D SATINALMA
BiRlMi

T.C.

11 OS'2021 13:08 - E-524465S2 - 949 - 289

KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

0014539S551

Sayi : 35277066-949
Konu : 15 LT ORGAN NAKIL gANTASI ALIM 151
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci clan a§agida cinsve miklan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kaminunun
22. maddcsiiiin(d) bendi hiikmunc gore yapilacaklir.
A§agida cins ve miktari befirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en go? (
-Iky /OqT/ 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gOnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlari dogrultusunda en geg •i20CYUzylmil)

i?erisinde ddenecektir.

5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
trfan KUgUKOGLU
iDARI MALI t5LER MUDUR YRD.
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TEKLiFLER
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Cinsi
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ORGAN NAKIL gANTASI
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Toplam Tatar

ADET
TOPLAM(KDV HARig)

Kills Devlet Hastanesi

Kills Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUI. Bulvari No:2/l

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

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 55roea03-6544-4ebc-993l-444d252f6ca0

Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/sagIik-bakanligi-ebys

15 LITRE ORGAN NAKiL CANTASI TEKNiK ^ARTNAMESi

Rabat ta§ima yapilabilmesi ign ?anta §eklinde olmahdir.
Ust kapak her iki yana dogru aglabilmelidir.
Kapakta kilit sistemi olmali ve diigmeye basilmadan a^ilmamalidir. Bu sayede kendiliginden agilmalar
bnlenmelidir.
Ta§ima gantasmm rengi mavi olmalidir.
Organ ta^ima ^antasmm i?i-di§i sert plastikten dayamkli olmalidir
Organ ta§ima fantasmm ig ytizeyi piirsuz ve dezenfektanlarla temizligi kolay olmalidir.
Hacmi 15 litre olmalidir.
Di§ olguleri: 40 x 36 x 26 cm olmalidir.
Buz kasetleriyle desteklenecek §ekilde olmalidir.
Organ ta§mmasma uygun olmalidir.
Her iimnle beraber -2, +12 derece arahgmda sicakligi gosteren sicakhk etiketi olmalidir.
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