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Konu SİOERLİ YOZ KORUYUCU MASKE ALIM1 İS1
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kanıtı ilıaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi litikmane göre yapı lacak-ur.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
09 /
03 / 2020 ) günü saat 14:00e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sahn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV Ise Müdürloğümüze aittir.
2.Adı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.firma uhdesinde kalan malzemeleri sipadşi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimahn bihrilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Butçesinden bütçe imkönlan doğrultusunda en geç
gün içerisinde ödenecektir,
.notwışirmıl
5.Teklifiniz kaşeli ve Imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6.Teldifier genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendidleceldir.
7.Teldif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Elirimtmize kapalı zare içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail göndedlmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyhtuvrt,mutattmuutim
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
B.Teldif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sawlacakbr.
9.5öz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şarınamesine httpillkilisism.saglik.govir web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartnarne ektedtr.
eilinzalıdır.
Abdullah YEDİLİOĞW
İdari ve Mail işler Müdürü
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Evrakııı elektronik imzalı suretine http://c-belge.saglik.govir adresinden ddbc2e79-9fb2-4519-90.96-025208276869 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 saydı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inızalanmı stır.

YOZ KORUYUCU SIPERLIK TEKNİK ŞARTNAMESI

Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdı r.
Gözlük kullanan kişilerde kolayca kullanı ma sahip olmalıdı r.
Alı n bandı ip bağlama sayesinde tüm kullanı cı lara göre ayarlanabilmelidir.
Malzemeyi kullanmak gözü yormamal ı dı r.
Verilen nefesten etkilenmemeli ve buğu yapmamalıdı r.
Siper istenilen açı ya göre ayarlanabilmendir.
Kolay temizlenebilir özellikte olmalı dı r.
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