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ŞANLIURFA İL §AĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESi

sAYl :

KONU: Teklif Mektubu

PiYAsA ARAşTIRMA TEKLıF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağda cinsi ve miktarı yazh olan malzemeler 4734 sayh Kamu İhale
Kanununun 22ld @oğudan Temin) yöntemi ile satm alııacalf,ır. KDv Hıriç birim fiyatın hastanemiz
satınalına birimine gönderilrnesini rica ederim.

Tclefon:.ll45l13007
Fax :4|45121236
E-Posta: sanIiurfadhsl l @saglik.gov.tr
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Fiyat
1 HASTA YATAKLARI BAKIM

oNARIMI
79 ADET

I

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Adl Fırma yetkilısi
Adresi
Telefon Ka§e ve Imza
Fax
E-Maİl

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayıcaktır.

ihsle Kodu : 000E3



HAsTA YATAKtARı BAKıM oNARıMlTEKNı K NAMEsı

, Baklmı ve onarlml yapllacak Limak, Mespa, Dolsan Ve De,,y marka hasta
yatağı kullanıma hazır şekilde teslim ediImelidir.o Hasta yataklarını bakım ve onarımında eksik olan Hasta yatağı
kumandasl, Hasta yatağl kumanda modülü, Hasta yatağı tekeri ve teker
kilidi, Hasta yatağ kenarlıkları (korkuluğu) parçaları .... Vb. yedek parçalar
bakım ve onarım yapacak firma tarafından karşılanmalıdır.ı Bakım onarımı yapıhn yataklarda kullanılan yedek parçalar en az 1 yıl
garantili olmalıdır.

ı Şartnamede belirtiImeyip yapılması gerekli olan onarımlar yüklenici
bakım firması tarafından ücretsiz olarak yapılmahdır.

ı Bakım ve Onarım yapılırken hasta yataklarında gelişebilecek kırılma,
aşınma, yıpranma vb. durumlar yüklenici firmaya aittir.. Baklm i|e ilci|i detay|ı tespitin yerinde yapı|ıp fiyat verilmesi
gerekmektedir.
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