IDLis DEvaz HASTANESI
Dil 22 D sözziaıms
İİİRİLIİ
21~20 0916- 52446582 - 949 -E.639

T£.
KILIS VALILIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

00125227676

Sayı : 35277066-949
Konu : 1 Kalem Kalıcı Diyaliz Katateri Alımı işi
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olalı aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin ahrnı 4734 sayılı kamu ilıaleled kanununun
22. maddesinin(d) bendi hIllunOne göre yamlacalctır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğ
iniz hususundaki teldif mektubunuzu en geç (
/ 2020 ) günü saat 14:00e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.5abn almadan doğan 15./m masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze
2.Adı geçen Iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyeceklir.
uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 Iş günü Içerisinde saat 08:30 fle 16:00 arası lüks Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu

2.3 / os

4.Mal/hizmet bedeli, teslimann bıtirllip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren 11 Sağlık Müdürlüğ
ü Muhasebe Birimine° 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bidçesinden bütçe linkânlan doğrultusunda en geç .220(YU
Iİ gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldiflniz kaşe° ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teldlfiniz dikkate alınmayacaktır.
6.Teklifler genel yekün / kısmi teldir üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Sahn Alma Birimimiz° kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 349 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyşşalmwoitammoşmbinum
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslının gönderilmesini ıiG3 ederim.
8.Teldif veren flmla bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sajnlacakhr.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://killsisrn.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzalıclır.
Irfan KOOKOĞLU
IDARI MALI IŞLER MODOR YRD.

Marka /Model/ ULLB / SÜT:
TEKLİFLER
an

Cinsi
KALİCİ DİYALİZ KATATER1

14110ı.
10

Birim

Ildm Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARIÇ)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bakan No:2/I

Te1:0348 822 1 I 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
trt : MUSTAFA TOPAL

e-posta:kilisdeylethasıanesi@gınail.com

Evrakın elektronik imzalı sıueflne http:lle-belge.saglik.govir adresinden 0c72c1f191-2b2a-4003-a894-077f600e8ba7 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inualannaısnr.

ERİŞKIN TIPI KALICI HE ODİ YALİ Z KATETER TEKNIK ÖZELLIKLERI

Kateter radyoupak olmalıdı r.
Katater malzemesi biolilex. poliür en veya carbothan olmalı dı r. Kumlar vücut ısısnula
yınnusayarak tl:nı:maya yol açmamak biyouyumlıı olmalı, güçlü kopma direnci olmalı ve
ırombüs oluşumuna direnç göstermeli • ir.
Katater tek kullummlı k, stern ve nı npirojettik olmalıdır.
Kaıeter hemodiyal iz amaçlı uzun s reli (kumar yolu sağlamak için laterna' jugular vene
uygulanabilir olmal ı dı r.
Kateter 14-15 r artısı kalınlıkta ve °planı uzunluğu 23 cm ve 28 em olmalıdır.
Kateterde tümeni kapatmak amaçlı tırnaklı klempler bulunmalıdır.
Kateıer üzerinde cilt altı %önleme) i sağlamak ve enfeksiyonlara karşı haviyer oluşturması
amacıyla I adet mı ff bulunmalı dı r.
Kateter uzatınaltı n üzerinde primin hacim işaretleri bulunmalıdır.
Kateterall<ol eya yoı tabanlı dez. • ektanlar kullanddiğnıda zedelenmemelidir.
10- Kafalar set içeriği:
1 adet çift liimenli kateter
1 adet 0,035x50-70 cm j tlex iıidewire
1 adet 18 Gaseldinger iğne
2 adet uygun ölçüde dilatatör
1 adet tünel açıcı
1 adet kilitli peelawaysheath-d latatör seti olmalı d ır.
Il- Ambalaj üzerinde sıııı kullanı m ta :ihlali belirtilıneliclir.
I2- Sağlı k Bakanlığı ithal izin belgesi ve Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi
bulunmalıdır.
13- üretim hatası olan
— ve son kullann tarihine 3 ay kalmış kamıerler için firma 414ğiş tinneyi
taahhüt etmelidir.
h4alzeı nenin kullanılacağı kliıı iğe 1 adet numune verilir) deneneçektir. ınalaemeniri
uygunhığuna klinik onayı alındıktan s ınra karar verilecektir.
Ihale esmısı nda numune vermeye firmaların teklifleri değerlendirmeye,al ınmayacaktır.

