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KILIS vALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı

35277066-949

Konu 30 DERECE S1STOSKOP TELESKOP TAMIRI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayı lı kamu ilıaleleri kanununun
22. maddesinin(d)bendi Kik:Mine göre yapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz husesundaki teklif mektubunuzu en geç
10/07/2020 günü saat I 4:00'e kadar Kilis Devlet Hasıanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sahn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ddenmeyecektir.
3.FIrma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16.00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4,Mal/hizmet bedeli, tesiimahn bitirdin muayene komisyonunca kabul edildiği. tarihten itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
120( Y uzyırmı ) gün içerisinde ödenecektir.
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe Imkanlan doğrultusunda
doğrultu
en geç
5.Teklifiniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alinmayacakhr.
6.Teklifier genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlenclidlecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimiz° kapak zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyak1l1sdevIeü.astantsiŞ mail.c0m adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teldif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sarlacakhr.
9.Snz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http:fikilisism.saglik,gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknık şanname ektedir.
e-imzalı da;
Abdullah yEDİLIOĞLU
Idari ve Mali Işler Müdürü
TEKLIFLER
Miktar
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Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARIÇ)

rLR,

S .Far

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvan No:2/1

Kilis Devlet Hastanesi
Tok0348 822 Il 11-10 10 Dahili l72

:0346 814 10 15

e-posıa kilısdevlethastanesiQgmail.nom

iri: MUSTAFA BOZDÜNN

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.govir adresinden e444an7d-e807-4e21.6816-ddf5d1b61357 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inualanmıshr.

