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Kilis Devlet Hastanesi

00156318521

Sayi : 35277066-949
Konu : PVC KAYNAK KORDONU ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i?in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. m addesinin(d) bendi hiikmtlne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan betirtilen maizcmeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge9 (
2022 ) giinu saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan tiim masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinij 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 Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlari dogrultusunda en geg •i20fYUzyIfml)
i?er's'r|de odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz 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 butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik 5artname ektedir.
e-imzahdir.
Hawa YOKSEK
IDARi MALI ISLER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Sira

Cinsi

1

PVC ZEMIN KAPLAMA MALZEMESi KAYNAK KORDONU

Miktar

400

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

METRE
TOPLAM(KDV HARiQ

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 : kilisdevlcthastanesi@gmail.com

Wl

Bu beige, gilvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 7b64541a-34b6-42ce-b7c9-d4a608104746
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys prjjwag

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI
KILIS DEVLET HASTANES1

PVC KAYNAK KORDONU TEKNIK SARTNAMES1

- Kordon boyutlari: 6 mm olmalidir.
- Su gegrmez ozelligi olmalidir.
- BBR40: Mipolam Symbioz ign organik plastikle§tiriciden iiretilmi§ olmalidir.
- 150-600 *i si lie yapi§ma ozelligi olmalidir.
- Hastane mevcut zeminine ugun olmalidir
-100 metrelik makara $eklinde tek parga olmalidir.
- PVC igeriginde kansere neden olan ham madde igerigi bulunmamahdir.
- Isi iletkenligi EN425 e gore ve yangma dayamkh olmalidir.
- Teknik servis personeli tarafmdan goru§ almarak
- -Numune uzerinden degerlendirme yapilacaktir.
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