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Sayi : 35277066-949
Konu : PROTEtN TEST KTTi ALIMI 151
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i$in alum 4734 sayili karau ihaleleri kanununun
22. m addesinin(d) bendi hOkmilne gore yapilacaktir.

-Is

A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
./ 2021 ) gtlnU saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gfinderilmesini rica ederim.

1.Satin almadan dogan tiim masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg -^ofYUzyfrml)
i?erisincle bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden 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
adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gbnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUCUKOfiLU
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PROTEIN TEST Kill

Miktar

30
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ADET
TOPLAM(KDV HARi£)

Kills Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 1II1-10 10 Dahili : 1872 I;aks:0348 814 10 15

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: c9b53f46-e6dc-46bl-b4e2-20f4fd3e6519 Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

HIZLI PROTEIN KALINTI TEST Km TEKNiK §ARTNAMESi
l.Operasyon masalar^cerrahi aletler,yer ve yuzeyler vb alanlarda protein kalmtilarmm
olup olmadigmi gostermek ama?h kullanima uygun olmalidir.
2.Protein kalmti testi 10 saniye ignde sonu?: vermelidir.
S.Test Imikro gram protein kalmtisim tespit edebilmelidir.
4.Protein test kiti klinik kimya ignde kullanilan bir boya-baglama soliisyonu (?6zeltisine)
esash olmalidir.
5.Protein kalmti testi §effaf plastikten imal edilmi§ olup vidah kapakli olmali ve vida
kapaklari sizdirmazlik ozelligi olan contali olmalidir.
6.Protein kalmti test kiti kutusunda numune almadan once nemlenmeye yardimci sprey
yeterince olmalidir.
7.Protein kalmti test tiiplerinin iizerinde etiket olmahdir.Test tarihi, negatif ve pozitif
degerlendirme yapilacagi yazilabilir ve i§aretlenebilir olmalidir.
8.Her test uzerindeki etikette son kullanim tarihijot numarasi olmalidir.
9.Numune alma swaplan 15 kisa,15 uzun olmalidir.
lO.Test kutusunda referans tablosu verilmelidir.
ll.Testler tek kullanimhk olmalidir.
12.Renk skalasi olmalidir,bu sayede tahmini miktar belirlenebilmelidir.

