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Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM BESIYER ALIMI 1§1
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihalcleri kanununun
22. m addcsinin(d) bendi hUkmtlne gore yapilacaktir.

A^agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge?
/ 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

(

1.Satin almadan dogan tiim masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumiize aittir.
2. Adi gecjen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret ddenmeyecektir.
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, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudiirliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gun igerisinde odenecektir.

•noCYUzyfrml)

5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Ve^iS'd£Vteth'3£ta0tUI@gM;)U't'di‘ri
adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
trfan KUCUKO(5LU
IDARI MALI t5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Miktar

Birim

%5 KOYUN KAN LI EMB AGAR (HAZIR BESIYERi)

100

ADET

%5 KOYUN KANLI AGAR HAZIR BESIYERI

10

ADET

Sira

Cinsi

1
2

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARl^)

Kcdv.

Kilis Kazim Karabckir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Kilis Devlcl Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 lODahili

1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: a0e2e27a-f5l2-4661-8580-fe3c896f2d56
Beige Dogrulama Adresi: htlps://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

1. %5 KOYUN KANLI / EMB AGAR (HAZIR BESiYERi) TEKNiK §ARTNAMESi

1.

Klinik orneklerden mikroorganizmalarm izolasyonu amaciyla kullamlacaktir.

2.

Besiyerleri standart (90 mm gapmda) petri kutularma dokulmu§ (kati) besiyeri olarak

kullamma hazir olmalidir. %5 Koyun Kanh, EMB Agarlar bir bolmesinde EMB agar, digerinde ise %5
koyun kanh agar bulunacak §ekilde 90 mm bolmeli petride bulunmalidir.
3.

Besiyeri kalmligi 4 mm olmalidir.

4.

Kontamine besiyerleri, firma tarafmdan farkli lot numarasma sahip besiyerleri ile iicretsiz

olarak hemen degi§tirilmelidir.
5.

Petrilerinin uzerinde son kullanma tarihi, uretim lot numarasi, besiyerinin adi yazmalidir.

6.

Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu onleyici nitelikte 10'luk orijinal

ambalajmda olmah, ambalaj uzerinde uretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi ve hazirlanma
§ekli bulunmalidir. Besiyerleri steril olmalidir.
7.

Malzemeler laboratuvara teslim edildiginde miadlan en az 2 ay olmalidir. Miadi dolmakta

olan besiyerleri onceden bildirilmek iizere firma tarafmdan yenileri ile degi§tirilmelidir.
8.

Uretici firma tarafmdan besiyeri uretimindeki her lot numarasi igin, ATCC test

organizmalanyla test edildigini gosterir kalite kontrol sertifikasi sunabilmelidir.

9.

Numune gdrulmeli ve gereginde laboratuvanmizda test edilerek degerlendirilmelidir.

10.

Besiyerleri, laboratuvarm ihtiyaci dogrultusunda gerekli miktarda firmaya sipari§ edilecektir,

sipari§e mutakip (en geg 7 gun igerisinde) soguk zincire uygun bir §ekilde kargo ile direkt laboratuvara
teslim edilmelidir.
11.

Teklif edilen besiyerlerinin Saglik Bakanhgi'ndan onayli UBB kaydi olmalidir ve bu, firma

tarafmdan ihale dosyasmda belgelenmelidir.
12.

Ihale oncesi uzerinde degerlendirme yapilmak amaciyla laboratuvarca belirtilecek miktarda

numune teslim edilmelidir..

13.

Laboratuvarm istegi dogrultusunda besiyerleri birbirleriyle degi^tirilmelidir.

MALZEME ADI
Koyun Kanli/EMB Hazir Besiyeri

BiRiM DEGERi
10 adet hazir besiyeri igeren paket

iSTENILEN MiKTARI
100 paket

2. %5 KOYUN KANLI AGAR (HAZIR BESiYERj) TEKNIK §ARTNAMESi

1.

Klinik orneklerden mikroorganizmalarm izolasyonu amaciyla kullamlacaktir.

2.

Besiyerleri standart (90 mm gapmda) petri kutularma dokulmu§ (kati) besiyeri olarak

kullamma hazir olmalidir.

3.

Besiyeri kalmligi 4 mm olmalidir.

4.

Laboratuvarm istegi dogrultusunda besiyerleri birbirleriyle degi§tirilmelidir.

5.

Kontamine besiyerleri, firma tarafmdan farkli lot numarasma sahip besiyerleri ile ucretsiz

olarak hemen degi§tirilmelidir.
6.

Petrilerinin uzerinde son kullanma tarihi, uretim lot numarasi, besiyerinin adi yazmalidir.

7.

Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu onleyici nitelikte 10'luk orijinal

ambalajmda olmah, ambalaj uzerinde uretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi ve hazirlanma
§ekli bulunmahdir. Besiyerleri steril olmalidir.
8.

Malzemeler laboratuvara teslim edildiginde miadlan en az 2ay olmalidir.. Miadi dolmakta

olan besiyerleri onceden bildirilmek Lizere firma tarafmdan yenileri ile degi$tirilmelidir.

9.

Uretici firma tarafmdan besiyeri uretimindeki her lot numarasi ign, ATCC test

organizmalanyla test edildigini gosterir kalite kontrol sertifikasi sunabilmelidir.

10.

Numune gorulmeli ve gereginde laboratuvarimizda test edilerek degerlendirilmelidir.

11.

Besiyerleri, laboratuvarm ihtiyaci dogrultusunda gerekli miktarda firmaya sipari§ edilecektir,

sipari§e miitakip (en geg 7 gun i^erisinde) soguk zincire uygun bir §ekilde kargo ile direkt laboratuvara
teslim edilmelidir.
12.

Teklif edilen besiyerlerinin Saglik Bakanhgi'ndan onayh UBB kaydi olmalidir ve bu, firma

tarafmdan ihale dosyasmda belgelenmelidir.
18.

ihale bncesi uzerinde degerlendirme yapilmak amaciyla laboratuvarca belirtilecek miktarda

numune teslim edilmelidir.

19.

Laboratuvarm istegi dogrultusunda besiyerleri birbirleriyle degi§tirilmelidir

MALZEME ADI
Koyun Kanli Hazir Besiyeri

BiRiM DEGERi
10 adet hazir besiyeri i9eren paket

iSTENiLEN MiKTARI
10 paket

