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TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmune gore yapilacaklir.
A$agida cins ve miktari betirtilen inalzemelcri ne kadar bedellc verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/ Xi./ 2021 ) guild saat 14:0()’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu 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 Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden bulge imkanlan dogrultusunda en geg •i20fYUzyftml)
'5er'sinc^e bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah 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 kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Ve^iiHfeVmth,dita/i'd4l@)aW^'n:tbiW
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
Irfan KUgjKOSLU
iDARt MALI t5LER MUDUR YRD.
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Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanIigi-ebys
Beige Dogrulama Kodu: IOIb58ba-b9ad-4098-95b2-d576ca7573 le
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GAITADA GIZLI KAN TESTI TEKNIK §ARTNAMESI

1. Test lateral flow immunokromatografik yontemle gaita da insan hemoglobinini tayin
etmelidir.
2. Test sonuglan gorsel kalitatif olarak degerlendirilebilmelidir.
3. Test sonuglan 10 dakika igerisinde tamamlanabilmelidir.
4. Testlerde insan hemoglobinine hassas monoklonal antikorlar kullanilmahdir.
5. Test sigir, domuz, tav§an, at, koyun vb. hayvanlarm hemoglobinleriyle ektraksiyon
tamponunda 1 mg/ml ye kadar olan konsantrasyonlarda gapraz reaksiyon
gdstermemelidir.
6. Test Bilirubin, Vitamin C ve horseradish (yabanturpu) peroksidaz ile gapraz
reaksiyon vermemelidir.
7. Testin analitik hassasiyeti en fazla 50 ng/ml olmalidir.
9. Testlerin her biri aluminyum folyoda ve kaset geklinde olmalidir.
10. Test kasetinin ambalaji ve kasetin uzerinde kangikliga sebebiyet vermemek igin
testin adi yazih olmalidir.
11. Kasetin uzerinde hasta adi veya protokol numarasmm yazilabilecegi bir bdlum
bulunmahdir.
12. Testier internal kontrol igermelidir. Testier galigilirken santrifuje gerek
duyulmamalidir.
13. Kitler igin Saghk Bakanhgi Tibbi Cihaz ve Malzeme kayit sistemi veri tabanma
kayit belgesi ile barkod numaralan yam sira uretici firmamn AT belgesi uygunluk
beyam talep edilecektir. Muayene agamasmda kit uzerinde CE onayi kontrol
edilecektir.
14. Numune toplanmasindan sonucun elde edilmesine kadar kit igeriginden bagka
sarfiyata ihtiyag olmamahdir
15. Testier en az 6 ay miyadli olmalidir, testier miyadmm dolmasma 2 ay kala yeni
miyadli testlerle degigtirilecektir.
16. Qaligmayan veya hatah uretilmig testier yenileri ile degigtirilecektir.

