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SAĞLIK BAKANLIĞI

ŞANLtURFA İı, seĞı,ır ıuüntrRüLüĞü
şANLruRFA vıRANşEHlR DEVLET HASTANEsi

lhale Kodu :00l5l

SAYI:
KOIrIU: Tek|if Mektubu

PiYAsA ARAşTIRMA TEKLİF MEKTIJBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alrnacaktıİ. KDv Hariç birim fiyatın hastanemiz
satıııalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l l3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr l

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Oımayacaktır.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam
FaYat

1 HAVALAND]RMA SISTEMI
NEMLENDİRİCİ FANCOİL VE
çAn EKsÖz sİ$EMİ
PERiYODiK BAKIM ONARIMI

3 BAKIN4

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail
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