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Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM BIFURKASYON VASKULER GREET STENET ALIMI I5i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a$agida cins ve miktan belirtilen malzcmderin/i^in alum 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bcndi hiikmune gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan benrlilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mcktubunuzu en geg (
Jil /JjL / 2021 ) gOnOsaat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gdnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret ddenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 He 16:00 arasi Kilis Devlet Flastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg •i20(‘YUzylrml)
'?er'sinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.TeklifIer genel yekun 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 ve^itatvKth-ditah-dii@iHilrtWtb«......... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gbnderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif rnektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik sartname ektedir.
e-imzalidir.
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Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No 2/1
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e-posta: kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi$tir.
Beige Dogrulama Kodu: 8c639897-bre3-4483-bael-38lb316!0e23
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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POLYESTER BIFU^KASYON VASKULER GREET
1. Dacron yapida olmalidir. Sizdirmazlik ozelligi olmahdir.
2. Damar greft’i kullamm oncesi pre-c lotting i§lemi gerektirmemelidir, bu ama^la
kolojen kaph olmahdir.
3. Trombozu en az seviycde tutmak ve e$ dagihmh neointima olu§umunu saglamak i9in,
damarin sadece di§ yiizeyi %99 safliktaki kolojenle glutaraldehyde ile 9apraz
baglanarak kaplanmalidir. {9 ytizeyde kolojen kaplama olmamasi tercih sebebidir.
4. Di§ yiizeyin velour yapisi duzgiin doku olu§umunu desteklemeli ve iyile§meyi
destekleyici incelikte olmahdir; damarin duvar kahnhgi 0,50mnr den az olmahdir.
5. Ameliyat sonrasi greft tizerinde bakteri kolonizasyonunu engellemek adina,
antibakteriyal veya giimu§ kaplamah ozellikte olmasi tercih sebebidir.
6. Damar greft dayamkhhk simn 400 psi tizerinde olmahdir.
7. Damar grefti ge9irgenligi (porosity) <100ml / dk/ m2’den az olmahdir.
8. Greftler gerektiginde hastanenin istegine gore diger bir numara ile degi§tirilmelidir.
9. Damar abdominal bolgede kullanilmak iizere, bifurcated yapida olmah; damarlarm
9aplan 14/7 mm,16/8mm se9enekleri olmah.
10. Damar grefti Y grefti olarak Damar grefti Y grefti olarak enaz 40 cm’lik kullamlabilir
uzunlukta olmahdir.
11. Uretim ve son kullamm tarihleri uzerlerinde olmahdir.
12. Steril ve 9ift orijinal ambalajh olmahdir.
13. Uriin miadi teslim tarihinden itibaren en az 3 yil olmahdir.
14. Firma miadimn dolmasina 2 ay kala kullanilmami§ urunleri degi§tirmelidir.
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