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KiLiS VALiLiGi
ILSAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00145989853

Sayi : 35277066-949
Konu : iGNELi SERUM SETI ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmiine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari benrtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileCeginiz hususundaki teklif mektubunuzu en gey (
2021

) giinu saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

l.Satm almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi geyen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii 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 Saghk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gtin igerisinde bdenecektir.
•i20CYUzyfrml)
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 kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Vel(Sita4Vr«hditahd4l®Bi,rtMi:t»«'
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KligjKOGLU
iDARl MALI I5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

serum seti

Miktar

20.000

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARIC)

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

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 lODahili

1872 Faks 0348 814 10 15

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli clektronik imza ile imzalanmi$tir.
Beige Dogrulama Kodu: e25c64db-8ba3-4a64-b4d2-501636fl356f Beige Dogrulama Adresi: https://www.lurkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

,

1

SET SERUM (I.V.) iGNELI TEKNIK §ARTNAMESi

Non toksik tibbi PVC'den uretilmi§ olmali
Steril ve tekli paketlenmi§ olmali
Hava giri§li delme ucu bulunmah ve delme ucu ISO standartlarma uygun olmali
Kapakli bakteri filtresi olmali
Agma kapama klempi olmali
Damla ayarlayicisi olmali ve az miktardaki mayiyi istenen §ekilde verebilmeli
Damla ayarlayicisi parmakla kolayca kavranabilen ve makaranm istenen yone hareketini
kolayla§tirabilecek biiyuklukte olmali
Enjeksiyon portu olmali
Hortum uzunlugu en az 1,5 m olmali ve king yapmamali
20 damla=lml olmali
Ucu luer veya ajiitaj konnektorlii olmali
Haznesi yumu§ak ve kolay dolabilir olmali ve en az 12±2 cc hacminde olmali
Hazne tabamnda sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmali
Sterilizasyon ve son kullamm tarihi ambalaj uzerinde belirtilmi§ olmali, raf omrti depo
tesliminden itibaren en az 2 yil olmali
•

Steriliteyi bozmadan aglabilecek §ekilde paketlenmi§ olmali

•

ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmali ve CE'ye uygunlugunu belgelendirmelidir
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