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KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00157776735

Sayi : 35277066-949
Konu : TEDAVI TEPStSl ALIMI i§t
TEKLiF MEKTUBU
Mastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins vc miktan belirlilen malzemelerin/i^in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukinUne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan beurtilen malzemeleri ne kadar bedellc verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge9 (
03 /O^-/ 2022 ) giinu saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogmdan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Miidurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu 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 Mudurlugu Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg •i20CYGzytrml) 9^n iSerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.TeklifIer genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan 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-imzalidir.
Havva YUKSEK
IDARi MALI i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

TEDAVI TCPSiSi

Miktar

30

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM. KDV HARig)

Kilis Devlet Hastanesi

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

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

c-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elcktronik imza ile imzalanmi?tir.
Beige Dogrulama Kodu: 16a40G7-b5d7-481c-a96e-ll)ace0dcld43
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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TEDAVi TEPSiS'l TEKNIK §ARTNAME

1.Tepsinin tibbi atik kutusu sabitleme bolumune 1,2 It veya 2 It kesici ve delici tibbi atik
kutusu sabitlenebilmelidir. Tepsi ters gevrilse dahi tibbi atik kutusu, sabitlendigi boliimden
ayrilmamalidir.
2.Tepsi PP veya Kopolimer malzemeden uretilmelidir.
B.Tepsinin olgiileri Boyu 430mm Eni 350mm Yuksekligi 40mm olmalidir.
4.Tepsi uzerinde pet malzemeden uretilmi§, bbbrek kuveti yerle§tirme bolurnii olmalidir.
5.Tepsi uzerinde kan ornek tupii yerle§tirilebilecek alti adet yuva bulunmahdir.
6.Tepsi uzerinde lOOml'i gegmeyecek el ve cilt dezenfektam yerle§tirilebilecek bolme
olmalidir.
y.Tepsi uzerinde 310mm boy, 165mm en ve 35mm yukseklikte temiz tibbi malzemelerin
konulacagi alan bulunmahdir.
S.Tepsinin sagmda ve solunda olmak iizere 100mm boyunda tutma kulplari bulunmahdir.
O.Tepsi kolay hijyen edilebilmesi igin ko§eli olmayan yuvarlak hatlara sahip olmalidir.
10. Tepsi tedavi ama$h medikal malzemelerin rahathkla ta§mabilmesi ign tasarlanmi§ ve
ergonomik olmalidir.
11.Tepsi diiz bir yiizeye konuldugunda yuzeye tarn oturmah ve oynamamahdir.
12.Tibbi atik kutusu sabitlenebilen bolgede uluslararasi biyotehlike amblemi olmalidir.

