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TEKLIF MEKTUBU

^

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan bclinilcn malzemelerin/i§in alimi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmilne aore yapilacaktir.
f A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
low 2021 ) gtlnu saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogmdan temin birimine gdndcrilmesini rica ederim.

l.Satm almadan dogan tiim masraflar saticiya aittir. KDV ise MudLirlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 He 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlari dogrultusunda en geg •i20CYUzyfrmi) gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif uzerinden 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^i4afevrdthyita/i,4ii@igi,rti-n:tbw
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gbnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 II 11-10 lODahili: 1872 Faks:0348 814 10 15
lit: MUSTAFA TOPAL

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanrm?tir.
Beige Dognilama Kodu: cebfccb8-b438-455d-b I b2-49139d670l70
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/sagIik-bakanligi-ebys
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SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Saglik Mudurlugli
Kilis Devict Hastanesi
OTOKLAV CiHAZI BAKEM KITI TEKNIK §ARTNAMESI
1. Bakim kiti hastanemiz de kullamlan eryigit marka ERS7715D model cihaza uyumlu ve
orijinal pargalardan olu§malidir.
2. Bakim Kiti;
• kapak contasi 2 adet
• sivi seviye elektrot takimi 1 adet
• 2 adet kondenstop
• 1 adet 0.01 hepa fitre
• 7 adet ^ekvalf klapcsi
• 3 adet emniyet ventili(muhiirlu)
Malzemelerinden olu§mahdir. Cihazin en son sUrtim yazihmi da iicretsiz yuklenecektir.
Yiiklenici tarafindan montaji yapihp teslim edilecektir. Kestak rekorlarmin contalan
teflon conta ile degi§tirilecektir.
3. Kapak contasi; Slikon kauguk ozelliginde olacaktir, cihazin o^iisiine uygun olmalidir, 200
Dereceye dayamkli olmalidir, Eryigit Marka otoklav cihazlarina uyumlu olmalidir, Yekpare
olmalidir, Orijinal iirun olmalidir, Contadan kaynakh her ttirlti arizayi yiiklenici firma
uslenecektir. Kacak test ve diger proseslerde meydana gelecek sorunlarin ^ozumunu pe§inen
kabul etmi§ sayihr.
4. Elektrot takimi; Eryigit marka otoklav cihazina uyumlu olmalidir. 310 kalite olmalidir. *6 mm
paslanmaz gubuktan olmalidir. Sivi seviye kontrolii yapabilmelidir. lA ol^iilerinde olmalidir.
Teflon iletkenligi olmalidir.
5. Kondenstop; Yanm parmak ol^iisiinde olmalidir. Otoklav cihazin buhar tahliye sisteminde
kullanmaya uygun olmalidir. 150°C ‘ ye dayamkli olmalidir. 90° ve 180o,ye baglantiya uygun
olmalidir. Govde ve Kapak: Firing. I9 Aksam: AISI 304 Paslanmaz (^elik olmalidir. Nominal
Cap: DN15 (1/2” ) Basin? Degerleri: Maks. 10 bar’ a kadar olmalidir.
6. Hepa filtre; Eryigit marka otoklav cihazlarmin kullammina uygun olmalidir. Sterilizasyonun
ba?anh sonuglanmasi i?in 0,01 mikron olmasi zorunludur. Bu durum iirctici tarafindan
sertifika ile ispatlanmahdir. Baglanti kesiti ’/a” olmalidir. Otoklav isisindan etkilenmemeli ve
dayamkli olmalidir. CE belgesine sahip olmalidir.
7. Cekvalf Klapesi; 3 adet '/a, 1 adet 3/4, 3 adet 1” ol?usunde olmalidir. Contasi Slikon kau?uk
ozelliginde olacaktir. 200 Dereceye dayamkli olmalidir. Eryigit Marka otoklav cihazlarina
uyumlu olmalidir. Yiiksek basin? buhar ve sicakhga dayamkli olmalidir. Kullamlacagi
?ekvalfin 6l?usune uygun olmalidir. Ureticinin onay verdigi uriin olmalidir.
8. Emniyet ventili; Eryigit marka sterilizatore uyumlu olmalidir. Maksimum sicakhgi 215 °C
olmalidir. Nikel kaplanmi§ olmalidir. Membran yayi AISI 302 kalitede paslanmaz ?elikten
olmalidir. Baglanti kismi di§tan di§li, dl?usu 3/4” olmalidir. Bar avan nnihurlii olmalidir ve
kullamci tarafindan ayan dcgi§tirihuemelidir. Ureticinin onerdigi basin? ayarlarmda teslim
—\edi 1 meSihzorun 1 u olup, meydana gelecek turn sorumluluk mah teslim eden firmaya aittir.

