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Kills VALiliGi
il SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00136663881

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM KEMO TERAPi HAZIRLAMA SETi ALIMI151

TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hOkmtlne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miklan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle vcrebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge9 (
-1-6 /Q^/ 2021 ) gilnil saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinij igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mai/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden bOtge imkanlan dogrultusunda en geg
i20tYUzyfrml} gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun 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 ve^iia4vr«Kd«ahdii@gi,rti-n:taw
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gbnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula5abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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lit: MUSTAFA TOPAL

s;
Bu beige, gilvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: a08b3a43-4363-4165-b938-3474fc583b43
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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t , KEMOTERAPi HAZIRLAMA SETi TEKNIK §ARTNAMESI- KEMOSET 4 B
Turn kemoterapi i^lemlerindc kullamlabilecck i9erik ve dizaynda tck kullanima mahsus
olmahdir.
Kemoterapi yapacak personeli ila? hazirlama ve uygulama safhasinda ila? sizmasi, SKpramasi
veya buharlann etkisinden korumasi igin a^agidaki malzemeleri i9ermelidir.
■ 1 adet masa ortiisii:
Sivi ge9irmez dzellikte ve 75 cm x 75 cm boyutlarmda
■ 1 adet boks gdmlegi ( dnliik ):
Onliik materyali ortamda olu§acak kan. alkol ve benzer sivilarm alta ge9mesini dnleyecek.
ancak hava ge9irgen dokuya sahip 45 gr/m medikal non-woven sivi ge9irmez materyalden
yapilmi§ olmalidir. Onliiklerin kol man§etleri kullanani rahatsiz etmeyecek $ekilde elastiki
olmali, cerrahi eldiven giyilmesi sirasinda kollarm yukan siynlmasmi engelleyecek §eklide
bilegi kavramalidir. Onliigiin on kismi ve kollan 9ift kat korumali olmali, yaka a9ikhgi velcro
(cirt cirt) lie ayarlanabilmelidir. Onliigiin boyun kismi teri emen, siirtme ile cildi tahri§
etmeyecek yumu§ak kuma§ biye ile kopmamasi iyin bagciklar onluge 9apraz diki^le aplike
edilmi§ olmalidir. Onliik kol kesimi hareket serbestligini kisitlamamali. diki^ler beden
hareketleri ile a9ilmayacak §ekilde saglam olmalidir.
■ 1 adet niaske:
Maske agiz ve yiiz bolgesini kulaklara kadar koruyacak uzunlukta olmali, maskenin di§ ve i9
yiizii ge9irgen olmayan materyaller, orta tabakasi polietilen malzemeden olmak iizere 119 katli
olmalidir. Maskedeki havalandirma filtresi karbondioksit, karbonmonoksit, vs. gibi gazlan
teneffiisle di§an verirken di§ ortamdaki zararh maddeler i9eren havayi i9eri vermemelidir.
Maskenin burun bdliimune gelen kismindaki metal ile burun §ekline gore ayarlama yapabilecek
dzellikte olmalidir. Maskeyi ba§a sabitlemek i9in iki adet lastik ihtiva etmelidir.Maskeler FFP3
smifinda ve CE belgeli olmalidir.
■ 1 adet gdzliik:
Gdzliik gdzii di§ etkenlere kan?i korumak ama9li ve gdzii tamamen koruyacak dzellikte
olmalidir. Gdzliik saplari tiim kafa yapisina gore ayarlanabilir dzellikte olmalidir.Cami
buharla§mayi dnleyecck dzellikte polikarbonat esasli materyalden yapilmi§ olmalidir. Gdzliik
kullanan ki§ilerin de kullanimina uygun olmalidir.
■ 1 adet bone:
Di§ etkenlere kar$i aim ve sa9h bdlgeyi korumali, sivi ve mayi ge9irmez SMS kuma§
malzemeden yapilmi§ kemotrapide kullanmak iizere dzel iiretilmi§ lastikli, bol ve geni§ yapida
olmalidir.
■ 2 91ft kemoterapi eldiveni:
Kai^uk malzemeden yapilmi§, yiiksek koruma dzelligine haiz, pudrasiz tibbi ama9h
olmalidir. Sivi ve ila9 sizdirmayacak dzellikte olmalidir.El bilegi list kismina kadar tarn kavrama
saglamah, el ve parmak bdlgeleri 9ah^ma hassasiyetini engellememelidir. Sag ve sol bir 9ift tek
ambalajda olmalidir. Ambalaj etiketinde eldivenle ilgili tiim bilgiler yer almalidir.
■ 2 adet havlu:
El ve 9ali§ma ycrinin kurulanmasi i9in kullanilabilecek §ekilde emici yapida, 40 x 40 cm
boyutlarmda olmalidir.
■ 1 adet tibbi atik torbasi:
Torba, ila9 ve kemoterapi atiklarmi di^anya sizdirmayacak kalinhkta olmali, iizerinde
“KEMOTERAPI ATIKLARIDIR" ibaresi uzaktan okunabilecek §ekilde kirmizi renkte yazi ile
yazilmi§ olmalidir.
■ 1 adet trifleks (iki katli - biflex kuma§) 9ali^ma altligi:
Kemoterapi hazirlama kabini zeminine ddkiilecek ila9lan absorbe ederek yayilmasmi ve
zemine ge9mesini engelleyecek dzellikte, 40x120cm veya 50x75cm boyutlannda olmalidir.
Seller beyaz PE/PA 100 mikron tibbi bariyerli film ile ambalaj yapilmi§ olmalidir. Ambalaj
iizerinde iiriin i9erigi. drtii boyutlan, imalat9i firma bilgileri. iiretim izin numarasi, CE i?areti
i9eren etiket bulunmahdir. Uru^j^^j^a uluslararasi standart belge^h^de^ahip ^Imahdir.
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