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TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan ajagida cins ve miktan belirlilen malzemelerin/ijin alimi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddcsinin(d) bendi hilkmiinc gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
2.5 / Oi-/ 2021 ) gOnii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
l.Satm almadan dogan tiirn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlii^iimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatin bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren ll Saglik Mudiirliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •i20CYUrylfml) 9^n i5erisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif tizerinden 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 ve^itufevrithaitah^ii@g«s-ii:tBiw
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik $artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
trfan KligjKOfiLU
IDARI MALI i§LER MUDUR YRD.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazun Karabekii Mahallesi Abdullah GOL Bulvan No:2/I

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15
irt: MUSTAFA TOPAL

e-posta: kilisdevlethasianesi@gmail.com

Evrakin elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e242fFd2-f916-4dae-a6df-e660cde4698a kodu ile eri?ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gdre gtivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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EL ALETI VE CIHAZ YUZEY DEZENFEKTANI %0.55 GLUTERALDEHITLi
1. Dezenfektan soliisyon, Bakterisit (TBC dahi!),Fungusit, Viriisit (HBV, HCV, HIV dahil) ve
sporisit etkili olmalidir.
2. Soliisyon % 0,55 oraninda Orto-phthalaldehyde i^ermelidir. Kuarterner amonyum, fenol, asit,
alkol ve klor i^ermemeli. Kullanima hazirolmali ve sulandinlmadan kullamlmali. Kullanima hazir
formunun i^inde tortu bulunmamali. Kopurme yapmamalidir.
3. Hastanemiz endoskopi iinitesi ve ameliyathane genelinde islanmasinda sakinca bulunmayan her
tiirlu tibbi ve cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarmin, (maske, ambu, vb.) yiiksek diizey
dezenfeksiyonu i9in uygun olmali, paslanma, korozyon, endoskop kihflannda yumu§ama, renk
degi§ikligi vb. zedelemneye neden olmamalidir.
4. Soliisyonun rahatsiz edici kokusu olmamali. Toksik veya irritan etkisi bulunmamalidir. Suda
9dzumlenebilmelidir.
5. Soliisyon etiketleri Tiirk9e olmali, etiket iizerinde gerekli turn bilgiler yer almalidir,(son kullanma
tarihleri, i9erikleri)
6. Soliisyon kullanim omrii en az 14 giin olmalidir.
7. Soliisyonun etkinligi test stripleri ile test edilebilir olmali, yeterli sayida test stribi verilmelidir.
8. Uriiniin endoskoplarda kullanim uyumlulugu olmalidir.(Storz, pentax, Olympus ve wolf den
herhangi biri)
9. Uriiniin miadi en az 2 (iki) yil olmalidir.
10. Soliisyonun UBB kaydi bulunmali ve Saglik Bakanligindan onayli olmalidir. Soliisyonlar
sizdirmaz ve kilitli kapakli olmalidir.
11. Uriin kullamldigi siirece a§agidaki §artnameye uygun §ekilde endeskop yikama cihazi iirun ile
birlikte verilmelidir.
12. Uriin Giivenlik Bilgi Formlan taraFimiza sunulmalidir.
13. Numune Verilcektir. Uriinler numune iizerinden degerlendirilecektir.
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