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Kilis Devlet Hastanesi

00151875726

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ANJIO MANIFOLD 3 LU SET ALIMI I§i
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtiien malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. inaddesinin(d) bendi hiikmiine a5re yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtiien malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
2021 ) giinti saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

.

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2. Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •220(YUzy?fml)

'?eris'nde bdenecektir.

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 belirtiien tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulafabilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOSLU
iDARl MALI I§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

ANJlO-MANiFOLD 3 LU SET

Miktar

Birim

280

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM. KDV HARiG)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 8l4 10 15

e-posta : kilisdevlelhastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Beige Dogrulama Kodu: 0e68f2d3-e34c-404b-8 Ie8-I9fcb5700f73
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MANiFOLD KIT SET
1-Set i^erisinde steril §ekilde 119 yollu musluk , koroner anjiyo enjektorii, opak seti ve basin?
line (140-150 CM) hazir §ekilde bulunn ahdir.
2- Set i9erisinde ii? yollu musluk kullanim kolayligi bakimindan kolayca 9evrilebilmelidir.
3-Set i9erisinde anjio enjektorii 12cc olup baglantilan steril pakette baglantili olarak teslim
edilmelidir. I?! kolayca goriilebilecek yapida olmahdir.
4- Musluktaki baglantilan enjektoriin b^glanti yerinden itibaren sirasiyla opak set, basin? line
olarak baglantilan siralanmi? olmali ve aym set i?indc verilmelidir.
5- Radyoopak kolayca bir defada ?ekilebilmeli ve film ?ekiminde en az diren?le radyoopak
verilebilmelidir.
6-Set i?indeki turn par?alar hava almayacak ozellikte birbiriyle baglanabilen kaliteli, saglam
malzemeden uretihni§ olmahdir. Hava alan sistemler kabul edilmeyecektir.
7- Teslim tarihinden itibaren en az 24 a / miadi olmahdir. Miadmin bitmesine ii? ay kalan
iirunleri en az bir yil miadh yeni uriinlerle degi§tinneyi taahhut etmelidir.
8- Firma uriinii degerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test
edilecek, degerlendirilecek ve degerlendirme sonucuna gore uygun olmadigi takdirde ihale
di§i birakilacaktir.
9-Kullamm sirasinda tiretim hatasi old^u saptanan malzemeler firma tarafmdan iicretsiz
yenisi ile degi§tirilecektir. Hatah uretinvmalzemenin almdigi hastanede iki kardiyolog
tarafmdan bir tutanak tutulup firmaya sozlii bildirilmesi ya da faks ile bildirilmesi ile firma
malzemeyi degi§tinneyi taahhut eder. ikinci kez aym malzemede tiretim hatasi aym §ekilde
iki kardiyolog tarafmdan tespit edilirse fuma geri kalan turn malzemeleri degi§tirmeyi taahhut
eder. Degi$im i?in iicret talep edemez.
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