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Kills Devlet Hastanesi
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Sayi : 35277066-949
Konu : DENGELI GOZ tgi TUZ SOLiSYONU ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU

Mastancmizin iluiyaci olan a§agida tins ve miktan belirlilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmiine gore yapilacaktir.
A^agida cins ve miktan beliililen malzemeleri nc kadar bedelle vercbileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
Q-l fcf.lL/ 2021 ) giintl saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastaiiesi,dogrudan temin birimine gbnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret ddenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii 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 il Saglik Miidurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •^ofYUzyirmi)
'5eris'nde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli 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
......... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butun bu §artlari aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgJKOfiLU
IDARi MALI 1§LER MUDUR YRD.
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DENGELI GOZ Igl TUZ gOZELTISi 500ML

80
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Kills Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 II 11-10 lODahili 1872 Faks:0348 814 10 15
Irt: MUSTAFA TOPAL

Kills Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GIJL Bulvan No:2/l
e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu beige, gtivenli clektronik imza ile imzalanmi$tir.
J
Beige Dogrulama Kodu: 94501dd9-73f4-40c9-81 l'5-58a9a42eade8 Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

■A
DENGELI GOZ 1^1 TUZ SOLUSYONU 500ML TEKNilv f>ARTNAMESi
1. Goz i9i iirigasyon soliisyonu 500 mL olmalidir.
2. Uriin fizyolojik yapisi ve bile^eni insan goziine ve on kamara sivisina uyumlu ve en yakin
degerde olmalidir.
3. Beher mL’de Sodyum Kloriir %0.64, Potasyum kloi'ur %0.075, Kalsiyum klorur %0.048,
Magnezyum kloriir %0.03, Sodyum asetat %0.39, sod>oim sitrat %0.17, pH ayan i9in
Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit i9ermelidir.
4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir.
5. Umn cam veya plastik $i§elerde olup her §i§enin iizcrinde iirunle ilgili ozelliklerini
belirten etiket olmalidir.
6. TITUBB kaydi olmalidir.
7. Ihale oncesi numune teslim edilecektir, numune iizerinde degerlendirme yapilacaktir.

