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Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM SOLUNUM DEVRESI (YETlSKIN) All MI i§t
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hillcrniine i>6re yapilacaktir.
A^agida cins ve miktan benrtilen malzemeleri ne kadar bedelle vcrebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
OjL /i-i-/ 2021 ) giinQ saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan tiim masraflar saticiya aittir. KDV ise Muduriugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ticret bdenmeyecektir.
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 bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •l20CYUzyrrmi) gun igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Tek!ifler 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 gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S5z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KUCUKOfilU
iDARl MALI i$LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Sira

Cinsi

1

SOLUNUM DEVRESI YETi§KiN STANDART

Miktar

500

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARI?)

UR.
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Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 II 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUI. Bulvan No:2/l
e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi?tir.
Beige Dogrulama Kodu: 0e2bfeea-cc53-4cbc-8205-470a536l04(2 Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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SOLUNUM DEVR ISI YETI^KiN TEKNIL ^ARTNAMESi
1. Hasta devresi tek kullammlik olmalidir.
2. Solunum devresi hastanemizde kullamlmakta olan vetilatorler ile uyumlu, kagaga
neden olmamah, konnektorlerPuniversal standartlarda olmalidir.
3. Nontoksik,apirojen ozellikte, dnyamkli, hafif, $effaf, spiralli yapida olmalidir.
4. Hortum i^inden ge^en akima kar§i du§uk diren? gosterir ozellikte olmalidir.
5. Kullammda kolaylik saglayacak fekilde yeteri kadar esnek olmali, bukulme ve
ezilmelere karfi diren^li olmalidir.
6. Ventilator devresi en az 1.8 m inspirasyon ve expirasyon hattmdan olu^malidir.
7. Devrenin turn hat ve konnektd'lerinin komplians ve aki§a diren^ testleri yapilmi§
olmalidir.
8.

Devrenin expiratuar kolu uzerinde §effaf sivi haznesi istediginde a^ilip kapanabilmeli
ve hortumlara sabitlenmi§ su tutucu olmalidir

9. Hasta devresi inspirasyon ve expirasyon hatlarim birle§tiren bir "Y" konnektor
igermelidir.
10. Her hasta devresi ile birlikte msske ile baglantiyi saglayan portlu elbow konnektor
i?ermelidir.

©.

11. Klinik olarak temiz ve tek tek paketlenmi§ olmalidir.
12. Hasta devresi ka^ak yapma ihtimaline kar§ilik bolumde denendikten sonra uygunluk
verilebilir
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