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T.C.
KiLiS VALiliGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00149024594

Sayi : 35277066-949
Konu : EL DEZENFEKTANI DUVAR ASKI APARATI ALIMI 151
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a;>agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. m addesinin(d) bendi hukmunc gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedellc verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en gc*9 (
QS /-i-O' 2021 ) giinii saat 14:00'e kadar Kill's Devlet Hastanesi.dogrudan lemin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudiirlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i 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 il Saglik Mudurliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg .
izoCYUzyirml) gun igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif tizerinden 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 VeX[?liiafeVreltKiitah'd4ipyWb7i:tdM'
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 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KOgUKOeiU
IDARi MALI I5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Sira

Cinsi

1

EL DEZENFEKTAN APARATI

Miktar

50

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARi£)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUI. Bulvari No:2/i

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

c-posta kilisdevlcthastancsi@gmail.com

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi?tir.
Beige Dogrulama Kodu: el4bd06l-5n8-42d5-8042-8el0bbd818a7
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

* ->

KiLiS DEVLET HASTANESi
EL DEZENFEKTAN APARATI (1000ml)
TEKNiK $ARTNAMESi

• El dezenfektan aparati 1000 ml kapasiteli bidonlara uygun olmah ve 2
parsadan olu§mahdir. ^erisinde asma aparati bulunmahdir.
• Urtin yapisi geregi kol dirsek yardimiyla sivi ve jel dezenfektan
bo§alimim saglamahdir.
• Kutu i9erinde 2 adet dtibel ve vidalan olmahdir.
• Kink ve hasarh gelen malzemeler yenisi ile degi^tirilecektir.
• Urun numunesi komisyon tarafindan degerlendirilecektir.
• Urunler hastane deposuna raf teslimi gonderilecektir.

