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KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU

Kilis Devlet Hastanesi

00140424566

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM BASKET KATATER VE URETROTOM BigAGI ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a^agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayiii kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmtine ebre yapilacaktir.
„ ■
A§agida cins ve miktan befirtilen malzemeleri ne kadar bcdelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge<; (
/ OS/ 2021 ) gtlnil saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Mastanesi,dogrudan temin birimine gbnderilmesini 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 odenmeyecektir.
B.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 bedell, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •i20fYUzylrml)
'Cerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gdnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUCUKOfilU
IDARI MALI i§LER MUDUR YRD.

iMarka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Cinsi

Sira

Miktar

Birim

1

URETROTOM BigAfil

5

ADET

2

BASKET KATETER

5

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARIC)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No:2/l

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: 8a70891 l-a!67-42bd-a493-8693670693cf Beige Dogrulama Adresi: htips://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

BASKET KATETER 1-2 F 115 CM (±10CM)

-9 iBe?) f\\)C-l

1. Basket kateteriiriner kanaldan ta§ ve yabanci cisim (pikarmaya uygun olmahdir.
2. Basket kateterin uzunlugu 115 ± 10 cm. govde telin 9api 1-2 fr olmahdir.
3. Basket kateterin ayak kismi en az 3 telden 119 kismi ise dalgah en az 3 nitinoltelden
olu§malidir ve zero tip olmahdir.
4. Basket kateterin 119 kismi ileri dogru degil yerinde a9ihp kapanmahdir.
5. Tel atravmatik olmah, nitinol veya polyimide malzeme ile kaph ve flexible yapida king
yapmayan gi^lii .diren9li olmahdir.
6. Basket kateterin a9ilmi§ 9api en az 10 mm olmahdir.
7. Kateteriniizerinde handh olmahdir.
8. Basketin sapi tek elle kullamma uygun ve yerinden 9ikarilabilir olmahdir.
9. Kateteriiretere zarar vermeyecek §ekilde dizayn edilmi§ olmahdir.
10. Paketin uzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullamm tarihi belirtilmi§ olmahdir.

URETRETOM BICAGI TEKNiK $ARTNAMESI

5 ( & ^ z1 ^

SOGUK BI^AK, DUZ
Teklif edilen malzeme a^agidaki teknik ozelliklere sahip olmahdir:
1. Teklif edilen uretrotom bi9agi diiz U9IU olmahdir.
2. Internal uretrotom darhklan i9in kullamma uygun olmahdir.
3. 21 Fr. uretrotom kihflan ve hastanemizde kullamlmakta olan tiretretom setlerine (Storz,
Amnotec) uygun olmahdir.
4. Kesici bi9aklar uzerinde orjinal referans numaralan ve katalog numarasi bulunmahdir.
5. Tek koklti sistem olmahdir.

- Teknik Servis Yeterligini gostermek uzere ithalat9inm TSE Hizmet Yeterlik Belgesi bulunmahdir.
- Cihazlara vakada denendikten sonra uygunluk verilecektir. Uygunluk i9in vakada cihazlan
denetmeyen firmalarm teklifleri degerlendirme di$i birakilacaktir.

