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KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00154409279

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM CERRAHI ELDlVEN All MI i§i
TEKLiF MEKTUBU

Mastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kainu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmiine gbre yapilacaktir.
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A^agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bcdelle verebileceginiz hususundaki leklil mektubunuzu en gei;
2021 ) giinil saat I4:00!e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gbnderilmesini 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 ucret odenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari5i takiben 5 i§ gunij igerisinde saat 08:30 He 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 Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg ■j20CYUzyfrml)

i?eris'nc^e ddenecektir.

5.Teklifiniz kageli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin 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 veXfi\itatvrithditaftVi4l@gilrtsn:tBilrt...........adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
irfan KligjKOfiUJ
iDARt MALI 15LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Miktar

Birim

Sira

Cinsi

1

ELDlVEN CERRAHI PUDRAS1Z NO:7,5

2.000

ADET

2

ELDlVEN CERRAHI PUDRASIZ NO:7

2.000

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARig)

^i 2.’-

Kilis Devlet Hastanesi

Kihs Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUI. Bulvari No 2/1

Tel 0348 822 11 11-10 lODahili 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posla : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi$ttr.
Beige Dogrulama Kodu: 58d56a2b-f29e-45ed-9800-a3c 105972432
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys
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ELDIVEN CERRAHi I’UDKASIZ (7, 7.
1. Eldiven bclirtilen ol^Ude verilmeli.
2. Eldiven kau^uktan iraai edilmi§ o^ialidir.
3. Gamma sterilizasyonlu olmali ve ambalaj iizerinde gamma ile sterilizasyonun yapildigi
belirtiimeli.
4. Kolayca gdriilupafilabilen a9ili§ yerine sahip ambalaja sahip olmali.
5. Eldiven ambalaji yirtik ve delik olmamalidir.
6. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu onlemek i^in koncu kolay afilmah, esneme dzelligi
olmalidir. A9arken yirtilmamalidn.
7. Eldivenin i? yiizeyinde pudrali olmamalidir.
8. I9 yiizeyde ozellikte parmak U9larinda topaklanmi? kaii9iik partikiilleri bulunmamalidir.
9. Eldiven raliat giyilebilmeli ve takrima olmamalidir.
■+■
10. Eldiven giyildiginde ele tarn olurmalidir. Parmak U9larmda bo?luk kalmamah, potluk
olmamalidir. Eldiven parmak diplerine tarn olurmalidir, Ba§parmak a9ildiginda eldivenin avu9
i9inde 9ekme, potluk olu§mamalidir.
11. Giyilirken eldiven yirtilmamali vcya delinmemelidir. Her ambalajda bir 9ift sag ve sol steril
giyilecek §ekilde hazirlanmi§ olmalidir.
12. Eldivenler giyildikten sonra parmak U9lannda ve elde dokunma hissini engellememelidir.
13. Hipoallerjik olmalidir.
14. Eldivenler uzun koii9lu olup bilekten kivinnali olmalidir.
15. Paket iizerinde imalat ve son kulkaima larihi, sierilizasyon ydntemi ve tarihi, eldiven dzelligini
numarasini ve ozelliklerini belirlen yazilar olmalidir. Paketin a9ilma yoniinii gosteren i§aretler
olmalidir.
16. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 2 yil
miadh olmalidir.
17. tliale oncesi numune en az 10’ar adet teslim edilecek, niimune iizerinde degerlendirme
yapilacaktir.
18. Uriinun Ulusal Bilgi Bankasi (UBB) kaydi olmalidir.
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