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Kills Devlet Hastanesi

00152383285

Sayi : 35277066-949
Konu : ETiLEN OKSfT STREliZASYON iNDIKATORU ALIMI j§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins vc miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkmOne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle vercbileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
-i_9 43- / 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gSnderilmesini 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 ddenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i? giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Miidiirliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg -^OfYUzylrmi) 9^n i?erisir|de ddenecektir.
5.Teklifiniz kageli 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 kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gdnderilmesi 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.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
Irfan KUCUKOGLU
iDARl MALI i§l_ER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Cinsi

Sira
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ETILEN OKSlT STERIUZASYONU KiMYASAl INDIKATORU

Miktar

10.000

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM KDV HARiQ

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili 1872 Faks:0348 814 10 15
Irt: MUSTAFA TOPAL

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

I3u beige, gtivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 212ca6cd-1617-46a4-be36-ab212ee6a415
Beige Dogrulama Adresi: htlps://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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ETiLEN OKSiT STERiUZASYONU iNDiKATORU KiMYASAL TEKNiK
SARTNAMESi
l.indikatorler gaz konsantrasyonu^aman^icaklik ve rolatif nem parametrelerine duyarli
olmalidir.
2.indikar6rlerde kullamlan film^terilizasyon siiresince fekme^urusma^apijma vb.
defektlere izin vermemelidir.
3.i§lem sonrasinda final rengi en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
4.indikat6rler striplerinin uzerinde hangi standartlarda ve bu standartlara gore hangi
simfta oldugu basilmi§ olmali.Urun lot numarasi her indikator stribinin uzerinde yer
almahdir.
S.Kimyasal madde non-toksik olmal^steril olan malzemeye transfer olmamalidir.
6.Normal oda ko§ullarmda saklanabilmelidir.
7.Raf omrii iiretim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir.
S.ihale oncesi numune teslim edilecek,numune uzerinde degerlendirme yapilacaktir.
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