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Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM SPERMIYOGRAM KONTROL KITi ALIMI I5i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
_ maddcsinin(d) bcndi hiikmune gore yapilacaktir.
22.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en gei; (
■2-JL. /O-i-/ 2022 ) gtinii saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogioidan temin biriminc gonderilmesini rica ederim.
l.Satm 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 !§ gunu 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 Mudurliigii Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlari dogrultusunda en geg •i20CYUzyffml) giin igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.

li ft::' :

7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen 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 §artlari aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
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Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 II 11-10 lODahili : 1872 I:aks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 337aeefd-01eb-4ed4-b59b-l 10d099bclbd
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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TIBBi MiKROBiYOLOJi LABORATUAR MALZEMELERI ALIMI
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SPERMiYOGRAM KONTROL Kill TEKNiK $ARTNAMESi

1. Enjektorler tek kullanimhk olmalidir.
2. Orjinal ambalajinda olmalidir.
3. Pinna, likefiye olmayan ornekler i9in Smg’lik hazir alfa-kimotripsini laboratuvanmiza
saglayacagimn teminatini vermelidir.
4. Enjektorler CE belgesine sahip olmalidir.
5. Enjektorlerin UBB kaydi olmalidir ve ‘Saghk Bakanhgi’ndan onaylidir’ ibaresi ta§imahdir.
6. Enjektorler ile tarn uyumlu 9ali§an ‘tarn otomatik sperm analiz cihazi’ kitler bitinceye kadar
laboratuvara kurulacaktir.
Istenilen Cihaz ozellikleri:
1. Cihaz semen parametrelerinin ve semen ozelliklerinin kantitatif degerlendirilmesini tarn
otomatik olarak yapabilmelidir.
2. Cihaz semen numunesinden Total sperm konsantrasyonu, %Motilite, %Progresif
Motilite, %_mmotilite, %normal morfoloji, Motil Sperm Konsantrasyonu, Progresiv
Motil Sperm Konsantrasyonu, Fonksiyonel sperm konsantrasyonu, Ortalama hiz, sperm
motilite indeks parametrelerini 9ah§abilmelidir. Cihaza bu parametrelerin di§mda
di§andan da veri girilebilmelidir.(PH, lokosit, eritrosit sayisi gibi)
3. Klas A (hizh, diiz hatta hareketli), Klas B(yava§, diiz hatta hareketli, Klas C(rastgele
hareketli) ve Klas D (hareketsiz) degerlendirmesini yapabilmelidir.
4. Cihaz turn parametrelerin analizini 2 dakikadan kisa bir siire yapabilmelidir.
5. Cihaz normal hacimdeki ve 90k az hacimdeki semen numuneleriyle de analiz
yapabilmelidir.
6. Cihaz semen numunesinin video goruntiisunu verebilmelidir ve goruntiileme sistemi
gortintUyu x300 ve x500 btiyiitme yapabilecek kapasitede olmalidir.
7. Cihaz taze, dondurulmu§ ve yikanmi§ semen numunesinin analizini yapabilmelidir.
8. Cihaz 9ali§ma i9in ozel disposible enjektor kullanmaldir ve 9ah§ma oncesi dilusyonu
gerekmemelidir.
9. Cihazin self-test ve self-kalibrasyon ozelligi olmalidir.
10. Cihazin i9 kalite kontrol materyalleri olmah, Latex beads ya da stabilize sperm
kullamlarak kontrol edilebilmelidir.
11. Cihaz bilgisayara veri aktanmi yapabilmelidir.
12. En fazla 7 ya§inda cihaz teklif edilmelidir.
13. Cihazin rutin bakim, onanm ve kalibrasyonlan firma tarafindan iicretsiz yapilacaktir.
7. ihale oncesi enjektor numuneleri teslim edilecektir. Cihaz katalogu dosyaya eklenmelidir.
Malzeme Adi

Istenilen Miktar

Birim

Spermiyogram Kontrol Kiti

50 enjektroliik kutu

10 kutu

Uzm.

