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Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ENDOSKOPIK AĞIZLIK ALIMIL51
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerinfwin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hülanilne göre yel:alacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
03 / 20213 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastancskdogrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
09 /
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise Müdürlüğümüz° aittir.
2.Arb geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret bdenmeyecektir.
3.Fırma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeti, teslimalm bithilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten Itibaren il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mail yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imklinlan doğrultusunda en geç .120 IIZI,I3 gün içerisinde ödenecektir.
5.Teklı finiz kaseti ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacakhr.
6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirliecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bEminden önce Satı n Alma Birimimize kapalı zarf Içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Vey,lusgmmumutztimmtum
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8.Teklif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik şartnamesine http://kibsism.saglIk.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzalı*.
Abdullah TEDIL/OĞLU
Idari ve Mali işler Müdürü

Marka /Model/ UBB SÜT :
TEKLİFLER
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TOPLAM(KDV HARİÇ)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Te181348 822 II 11-10 10 Dahili t 1872 Peks.0348 814 10 1$

e-posta: kilisdevleıhasıanesi© gmaileom

irt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglilcgovir adresinden 8a53dca8-465c-496e-a06a-d736e4a2ebee kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzelanmıstın

ENDOSKOPİ AĞIZLIK POLİPPROPİLEN TEKNIK ŞARTNAMESİ

I .Disposable ( tek kullanı mlı k) olmalı dı r.
2.Sı zdı rmayan kenar tasarımı na sahip olmalı dı r.
3, Her çapta endoskopa uygun olmalıdı r.
4.Ağızlı k popiproblen malzemeden üretilmiş olmalıdı r.
5,Depo teslim tarihinden itibaren 2 yı l miadlı olmalı dı r.
6,Ağızlığt sabitlemek için üzrende plastik nal bulunmalıdır.
ağızlık tekli posşetlerde olmalıdır.
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