KiLIS DEYLET HASTANESi - KlLiS DH 22 D SATINALMA
BiRIMi
28 06 7021 09 19 - £-52446582 - 949 - 224

T.C.
Kills VALiLiGi
tl SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00142732338

Sayi : 35277066-949
Konu : PORCH AgACAiSl ALIMI l§i
TEKLiF MEKTUBU

Haslanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miklan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmiine gore yapilacaktir.
. ,
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeieri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/ 0(jl 2021 ) gtinil saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Haslanesi.dogrudan temin birimine gbnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudiirlu^iimuze aittir.
2.Adi ge^en i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeieri sipari§i takiben 5 i§ giinij 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 II Saglik Mudijrlijgu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg •^ofYUzytfml) 9^n i5erisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka^eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz 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
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gbnderilmesini 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-imzahdir.
Irfan KUgUKOGLU
iDARl VE MALI HIZMETLER

Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLiFLER
Sira

Clnsi

1

PORCH ACACASl

Miktar

1.000

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARiQ)

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15
lit: MUSTAFATOPAL

Kills Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No:2/l
c-posta ; kilisdcvlethastancsi@gmail.com

Bu beige, gilvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Bdge Dogrulama Kodu: faS8a89a-ea30-4te8-M5f-2c«cbl82e306 Beige Dojralama Adresi: hltpS://www.twkiye.gov.lr/Saglik-bakanIigi.ebys

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Saglik Mudurliigii
Kilis Devlet Hastanesi
TC.

A. C) POCHE AfACAGI DISPOSABLE TEKNiK §ARTNAMESi TEKNIK
OZELLiKLER
B. KONU
Bu teknik §artname hastanemiz dogumhane isin kullamlmasi zorunluluk arz eden poshe
a?acagi disposable 1 kalem ahm i§ini kapsar.
C. GEREKgE
Dogum oncesi amniyotomi i9in kullamlmasi gereklidir.
l-l)TEKNiK OZELLiKLER
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Sert plastik malzemeden yapilmi§ olmahdir.
Ucu sadece amnioticmembran delebilecek keskinlikte ve kii^iik olmahdir.
Ucu 9entikli ve 26 cm uzunlugunda olmahdir.
Etilen oksit ve steril tekli paketlerde olmah,kutu tizerinde son kullanma tarihi
yazih olmahdir.
Son kullanma tarihine 3 ay kala depodaki turn iiriin tedarik9i tarafmdan
yenilenmelidir.
Teklif edilen malzeme Saglik Bakanhgi’nca yayinlamp yuriirlukte bulunan tibbi
cihaz yonetmeligi hukiimlerine uygun olmah ve iiriinun UBB kos numarasi
olmahdir. UBB kapsami di§inda olan malzemenin, kapsam di§i oldugunu
belgelenmelidir.
Koli iizerinde imalat9i firma bilgileri yazilmahdir.
Ihalede numune getirilmesi gerekmektedir.
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