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KiLiS VALiLiGi
IL SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00134668191

Sayi : 35277066-949
Konu : KULAK KORUYUCU VE CERRAHi ALET TANIMLAMA BANDI ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzeinelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkrnUne gore yapilacaktir.
A$agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
lOHl 2021 ) gtlntl 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§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret ddenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Miidurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlari dogrultusunda en geg .
gun igerisinde ddenecektir.
i20CYUzyirml)
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklif!er genel yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukarida 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^is,dfevrdth'istart-dii@iyi,rtM:tbw
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin 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.
Irfan KUgUKOfiLU
IDARj MALI i§LER MUDUR YRD.

^larka /Model/ UBB / SUT:
TEKLtFLER
Birim
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Cinsi

1

KULAK KORUYUCULAR

15

ADET

2

CERRAHI ALET TANIMLAMA BANDI

18.800

ADET

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARig)
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Kilis Devlet Hastanesi

Kills Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Te!:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 I:aks:034S 814 10 15

e-posta k11isdevlethastanesi@gmail com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, gtivenli elektronik imza ile imzalanmi$tir.
Beige Dogrulama Kodu: aITebefd-ad72-4b97-91ac-l035lef6b3d0
Beige Dogrulama Adresi: littps://wvvw.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

KULAK KORUYUCU
l.TS EN 352-1 standartlarma sahip olacak.
Z.Kullamciya gore ayarlanabilir olacak.
3.£elik tel yapisma^lastik kapli ter kafa bandina sahip olacak.
4.Hafifletme simr degeri en az SNR 28 dB olacak.
5.Kulak gevresi yumu$ak geni§ yastiklara sahip olacak.
6.Her bir kulakhk iiretici firmaya ait ozel ambalaj i^erisinde olacak.Paket uzerinde;urunun
modeli,uretici firmanin bilgileri yer alacaktir.
7.Her paket i?erisinde Turkic kullamm kilavuzu ve uriine ait SNR,HML koruma degerlerini
gosteren tablo yer alacaktir.
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RENKLI ALET TANIMLAMA TABAKASI
l.Tabaka halinde olmahdir.
2.Bir tabakada toplam 300-400 adet strips olmahdir.
S.Renkleri canli olmahdir.
4.Yapi§tirildiklari yuzeyde en az alti ay siireyle stabil kalmahdir.Kolay
ayrilmamahdir.
5.Bantlar,buhar otoklavmda sterilizasyona dayanmah ve buhar ge^i^inin
ger^ekle^mesine olanak saglamahdir.
B.Mikro-organizma uremesine olanak vermeyecek materyalden imal edilmi§
olmahdir.
y.Kullamlacak bantlarm renkleri ve ara renkleri renk kataloguna gore
se^ilecektir.
S.Ahmi yapilan renkleri firma table haline getirip kurumun belirledigi
miktarda teslim edecektir.
9.Yuklenici firma her 20 tabaka igin 1 adet sokucii teslim etmelidir.
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