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T.C.
KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00130572381

Sayi : 35277066-949
Konu : LARINGOSKOP SETi ALIMI
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htikmiine g6re yapilacaktir.
A$agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge?
11/12/2020 gtlnii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildifii tarihten itibaren il Sa§hk Mudurlu^ii Muhasebe Birimince 2020 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg
giin igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun/kismi teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaK!U^.?.Y)^!l?.^n?.?i‘Tl5.7?.4!!,.9°n1. adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KUgUKOGLU
idari ve Mali i§ler Mdr. Yrd.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili: 1872 Faks:0348 814 10 15
irt: MUSTAFA BOZDOfiAN

e-posta : kilisdevletliastanesi@gmail.com

Evrakin elcktronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b827a06a-93b4-4abf-bd57-d29af2e01ba5 kodu ile erijebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gbre giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

LARiNGOSKOP SETI TEKNiK §ARTNAMESI
1. Blade'ler komple kapah sistem olmalidir. Fiberler gdvde i9ine monteli olmahdir.
2. Blade’lerde ampul ve elektrik devresi bulunmamah, i§ik kaynagi sap govdesine monteli
olmahdir.
3. Fiberlerin her iki ucuda darbelere kar§i korumah olmahdir.
4. Blade’ler handle'a kolayca monte edilebilir ve sift bilyeli ve kilitlemeli olmahdir. ISO 7376
standartindaki turn handle’lara takilabilmelidir.
5. Fiber optik i§ik yolu; enfeksiyona ve herhangi bir kaybolmaya sebep olmamasi isin blade’le
komple yapida olmah, herhangi bir pin veya vida ile tutturulmu§ olmamahdir.
6. I§ik kaynagi soguk ve dogal i§ik veren 90k uzun omiirlu LED olmahdir.
-§arjh Li-ion pil ile 9ah§mahdir.
-Handle’in altinda §arjh pilin doluluk durumunu gdsteren ve en az 3 LED'den olu§an gosterge
olmahdir. Handle is ise gesen iki govdeden olu§mah, di§ gdvde miidahale bitiminde
blade’lerle birlikte buhar sterilizasyonuna girebilmelidir.
-§aijh handle hastanede bulunan §arj cihazina uyumlu olmahdir.
-Masa listii §arj cihazi pilin doluluk durumunu dlsmeli, gerektigi kadar §arj ettikten sonra
otomatik durmah ve bu durumu i§ikh gdstergesiyle bildirmelidir.
-Masa iistu §arj iinitesi aym anda iki handle’i §arj edebilmelidir.
-Uretici firmamn Li-ion pil sesenegi olmah ve bunu orijinal katalogundan gdstererek
ispatlamahdir.
7. Set, cihazi tozdan korumak isin bir santa isinde verilmelidir.
8. Set isinde paslanmaz selikten ana gdvdesi olan Macintosh tipte 1,2,3 ve 4 no.lu blade'lerden
hirer adet olmahdir.
9. Blade dlsiileri a§agida yazildigi §ekilde olmahdir.
Macintosh 1
Macintosh 2
Macintosh 3
Macintosh 4

93 minx 11mm
115mmxl3mm
135mmxl5mm
155mmxl5mm

10. Blade'lerin yiizeyinde hastaya zarar verebilecek herhangi bir sapak, yapi bozuklugu
olmamahdir.
11. Blade’ler 134°C,5 dakika 4000 otoklav sterilizasyonundan sonra bile en az 1.000 liiks i§ik
verebilmelidir ve katalogda gdsterilebilmelidir.
12. 2 yil fabrika, 10 yil ticreti mukabili yedek parsa ve servis temin garantisi ta$imahdir.
13. Ithalatsi firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmahdir.
14. Firmalar §artnamede istenilen urunlerin tamamindan en az l(bir) adet numuneyi, ihale saatinden
once tutanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri
degerlendirme di§i birakilacaktir.
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