KlLIS DEVLET HASTANESI KILIS DH 22 D SATINALMA
BiRIMI
26 OS 2021 15;01 - E-52446582 - 949 - 313

T.C.
KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00146617833

Sayi : 35277066-949
Konu : SODALIME ALIMI i§i
TEKLIF MEKTUBU
Haslanemizin ihtiyaci olan a-sagida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmtlne gore yapdacaktir.
A§agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en gey (
2021 ) gtinti saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparig takiben 5 i§ gunii 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 II Saghk Mudurliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg l20CYUzyrrml) giin igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi ve^is-d^vrethd«afitSii(ayi,riw:tbi,rt'
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik 5artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUCUKOSlU
IDARl VE MALI HIZMETLER

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

SODALIME

Miktar

300

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

KILOGRAM
TOPLAM(KDV HARi£)
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Tel 0348 822 II 11-10 lODahili 1872 Faks:0348 814 10 15
irt: MUSTAFA TOPAL

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu beige, giivcnli elektronik imza ile imzalanmi?tir.
Beige Dogruiama Kodu: f7bab49c-bc7a-4203-a7c3-3766ea2a0446
Beige Dogruiama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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SC !)ALiME TEKNIK SARTNANFESI
1-Sodalime i.u! .ii in c .nasinda renk degi§tirecek indikator eklenmi§ olmalidir, soda lime
rengi degi§tiki.
u ra b. kleyince tekrar eski rengine donmemelidir.
2-Sodalime lij.
i .am %12-%19 arasinda olmalidir.
3-Graniiller
csb. u/ C-4 alkali hidroksit, %75 den fazla Kalsiyum Hidroksit (CaOH)
i^ermelidir.
4- Sodalime'in :^.abondioksil tutma oram en az %25 olmalidir.
5- Soda-lime iy -4 ai de organik U9UCU kimyasal maddeler i9ermemelidir.
6-Du§iik miniiii: 1
\'uksek akimlarda kullamlabilmelidir.
7-Uriin ilzerii; a aviim ve son kullanma tarihi ile kullamm ozellikleri olan en fazla 20 kglik
bidonlarda olnundir.
8- Sodalime pak in , af dinrii en az 2 yil olmalidir.
9-Urimler ha.-.a ... ■anbanna raf teslimi olarak gonderilecektir.
10-Oriinler nun . ic il/.ei inden degerlendirilecektir.
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