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Kills Devlet Hastanesi

00141673215

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM RADYO FREKANS KANULU ALIMI151

TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesimn(d) bendi hUkmune gore yapilacaktir.
A$agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en gei; (
-U-M /O-o/ 2021 ) giinii saal 14:00’e kadar Kill's Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumiize aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret ddenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudiirliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
•i20CYUzyrfini} gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifmiz ka5eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate ahnmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin 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 Vei(&iiUfeVKtKdtW«4l@«MiU-fcbiW
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KOgUKOSlU
iDARl MALI 15LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Cinsi

Sira

1

RADYOFREKANS KANULU 22G (PERKUTAN ABLASYON TEDAVISI)

Miktar

10

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM [KDV HARIG)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel 0348 822 II 11-10 lODahili : 1872 Faks.0348 814 10 15

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

lit: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, gilvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 58bb6bd3-32e2-445f-aaed-5fdc56adf67f Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

RADYOFREKANS RF KANULU TE KN i K $ARTNAMESt
1- RF kiti, Faset eklem, Lateral Epikondilit, Genikiiler norotomi ve Topuk Dikeni
tedavisinde kullamlmak tizere tasarlanmi§ olmahdir.
2- Rf kaniiller, steril ambalajlarda olmahdir.
3- Her ambalaj iizerinde marka, kod, lot, ster. Tarihi , miat, olmahdir.
4- Uretimi kullanim alan av'isindan en az 3 boy olmah, 54-100-145mm- uzunlugu
olmahdir.
5- Rf kaniiller, kullamlan termocouple elektrod ile tarn uyum saglamahdir.
6- RF kaniil ile birlikte firma Prob ve RF cihazi temin etmelidir, getirilecek olan RF
cihazi, istenildigi takdirde Cooled RF enerjisine donu§turiilebilir olmahdir.
7- Kaniil kismi teflon izole olmahdir. Aktif uc’u yahtilmi§ olmamahdir. Bukisimlar 2,
5, 10 mm olmah, hangi ol^ii istedigine kurum kendi karar vennelidir.
8- Rf kaniil’ler 18- 20-21-22G olgiilerinde olmahdir. Kullamlacak alana gore kahnhgi
egri veya diiz olmah, aynca keskin veya kiint olmahdir. Hangi tip’ten ka^ adet olmasi
gerektigine kurum karar verecektir.
9- Firma kurum talep ettigindeteslim ettigi RF kaniillerinden iicretsiz olarak hangi tip
kantiliin digerbir kaniil tipi ile degi§mesini istersc,dcrhal degi§im yapilacaktir.
Boylccc kurumun elinde atil iiiiin kalmamasi saglanacaktir.
10-CEBclgeli olmahdir.
11-Teslim edilen iiriinler min. 2 yil miath olmahdir.
12-Urunlerin uygunluguna uzman hekimler tarafindan, ameliyathane ortaminda
denendikten sonra karar verileccktir.
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