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TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htlkmOne gbrc yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge?
(.Q.^./..O.5T.../2021) gilnil saat 14:00’e kadar Kilis Devlet I lastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi ge?en i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret ddenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunij igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg .i2QCY.U?Yirmi). giin igerisinde ddenecektir.
5.Teklifmiz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin/kismi 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 veyaHil.is^,.?.Y)fi*h?.?^3^?^i!?3.,??3^l■.9fi!T,. adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik 5artname ektedir.
e-imzahdir.
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Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 228495cc-f(9e-4d89-8296-4aal64a6e28f Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

GENEL HUKUMLER
1.Teklifveren firmalar, dtinya 9apinda taninmi§, standart kabul edilen iirunleri vereceklerdir.
2. Malzemeler orijinal ambalajlarmda teslim edilmelidir.
S.Ambalaj etiketi ambalajdan kolay aynlmamahdir.
4. Uzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmahdir ve bu etiket uzerinde i^ndeki malzemenin
ozellikleri, uretim ve son kullanma tarihi olmahdir.
5. B6lumun acil ihtiyaci oldugu takdirde ihale tarihinden itibaren uriin teslim tarihi 3 haftayi
a§mamahdir.
b.Referans gosterilen merkezin adi ile birlikte orada ilgili ki^inin adi ve telefonu
belirtilmelidir.
T.Toksik, yamci, patlayici ve benzeri riskleri ta§iyan maddelerin ambalaji uzerinde riskleri
belirleyici giivenlikle ilgili uyarilar bulunmahdir.
S.Ambalaj di§ etkilerden maddeyi korudugu gibi, di§ ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte
olmahdir.
9.Urunlerin son kullamm tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmahdir.
lO.Sogukta saklanmasi gereken maddeler firmalar tarafindan soguk zincirde muhafaza
edilmeli ve o §ekilde teslim edilmelidir.
11 .Uriinler teslim edildikten sonra farkli veya istenmeyen ozellikler saptamrsa. urun bozuk
9ikar veya ahmdan sonra kullamci hatasi di§inda uygun 5011119 vermezse acilen degi§tirilmesi
istenebilecektir. Degi§tirilmesi istenen uriinler en fazla 3 hafta i9inde degi§tirilmelidir
12. Teslimat sirasinda tek tek muayenesi nitelik ve 9okluk itibariyle mumkiin olmayan
uriinlerde teslimat sonrasmda koli veya ambalajlan a9ildiginda muayene edilen numunelerden
farkh veya istenmeyen ozellikler saptamrsa, iirun bozuk 9ikarsa acilen degi§tirilmesi
istenebilecektir. Degi§tirilmesi istenen uriinler en fazla 3 hafta i9inde degi^tirilmelidir.
13.Giivenlik bilgi formu Turk9e olmahdir.
14.Genel teknik degerlendirmeler numuneler uzerinden yapilacaktir.
15.Numuneler orijinal ambalajlarmda olmahdir. Orijinal ambalajinda gelmeyen numune
kabul edilmeyecektir.
16.Numune miktarlan her malzemenin kendi §artnamesinde belirtilmi§tir.
17. Numune uygunluguna laboratuanmizca test edildikten sonra karar verilecektir.
18. Herhangi bir nedenle tuketilemeyen uriinler son kullanma tarihinden 3 ay once haber
vermek ko§ulu ile firma tarafindan yeni tarihli uriinle degi^tirilmelidir^,
19. Teklifte malzemenin markasi mutlaka belirtilmelidir. Uzm- ^'c-r
52^
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KSILEN TEKNiK §ARTNAMESi
1- Patoloji laboratuarmda kullanima uygun olmahdir.
2- Thermo Scientific Excelsior AS doku takip cihazinda ve Thermo Scientific
Gemini AS boyama cihazinda kullanuma uygun olmahdir.
3- Dokuya §effafla§masim saglayacak ozellikte olmahdir.
4- Kapaklarm altinda tipa olmahdir.
5- Malzeme vidah kapakh ve 5 It'lik orijinal ambalajinda olmahdir
6- Uzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmahdir ve bu etiket uzerinde i^indeki
malzemenin ozellikleri, iiretim ve son kullanma tarihi olmahdir.
7- Etiket tizerindeki bilgiler urun kullamldigi surece okunabilmeli, silinmemelidir.
8- Boltimun acil ihtiyaci oldugu takdirde talep tarihinden itibaren iirun teslim
tarihi 3 haftayi a§mamahdir.
9-. Herhangi bir nedenle tiiketilemeyen urtinler son kullanma tarihinden 3 ay once
haber vermek ko§ulu ile firma tarafindan yeni tarihli uriinle degi§tirilmelidir.
10- Orijinal kutusunda olmak §artiyla bir kutu numune teslim edilmelidir.
11- Numune uygunluguna laboratuanmizca test edildikten sonra karar verilecektir.
12- Son kullamm tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yil olmahdir.
13- Depolamadan kullammma kadar ge9en siirede malzemenin nitelik ve
niceliginde (miktar, iirun ozelligi...) degi§me olmamahdir. Bu ko§ullari
saglayamayan iiriinler kullamci tarafindan istenildigi takdirde yenileri ile
degi§tirilmelidir. Bu sure u? haftayi a§mamahdir.
14- Uriine ait Malzeme Giivenlik Bilgi Formu (MSDS) Tiirk^e olarak teslim
edilmelidir.
15- Genel hiikiimler gegerlidir.

