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00160206551
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Konu : 3 KALEM HASTABA§I KABLOSU AKSESUARI ALIMI
TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmunc gore yapilacaktir.

A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif inektubunuzu en ge?
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 Miidurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii 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 II Saghk Mudurliigu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gun igerisinde ddenecektir.
l20CYUzyirmf7
5.Teklifiniz ka§eli 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 kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
ve^isafcvwtKa^h^@gMiiii:ttiM'
mektubunun ashnin 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.
Hawa YUKSEK
Marka /Model/ UBB / SUT:

iDARt MALI t§LER MUDUR YRD.
TEKLiFLER
Birim

Sira

Cinsi

1

HASTA BA§I MONITORU ARA KABLOSU SP02

20

ADET

2

HASTABASI MONITOR EKG KABLOSU 3 LEAD

10

ADET

3

HASTABASI MONITOR NIBP HORTUMU

10

ADET

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARiQ
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Kilis Devlet Hastanesi

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

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

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi$tir.
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Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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SAGLIK BAKANLlGl
Kilis Saghk Mudurlugii
Kilis Devlet Hastanesi
HASTABA$I MONITOR EKG KABLOSU
TEKNiK §ARTNAMESi
1. Uriinler hastanemizde kullamlan Hwatime marka XM750 model hastaba§i monitorlere uyumlu
olmahdir.
2. Kablolar 3 veya 5 lead olmahdir.
3. Hastamn EKG sinde herhangi parazit veya artefakta yol a9mamahdir.
4. Ara kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapildigi malzeme bu temizlik
uriinlerine kar§i dayanikh olmahdir.
5. Kablonun soket ve pinleri monitore tarn uyumlu olmah herhangi bir ara donu^turiicuye ihtiya9
duymamahdir.
6. Uriiniin UBB/UTS kaydi olmahdir. Kayitli olmayan lirUnler degerlendirmeye ahnmayacaktir.
7. Verilen uriinler cihaz iizerinde denenerek uygunluguna karar verilecektir. Firmalardan teklif sirasinda
numune istenecektir.
HASTABA$I MONITOR SP02 ARA KABLOSU
TEKNiK §ARTNAMESi
1. Uriinler hastanemizde kullamlan Hwatime marka XM750 model hastaba§i monitorlere uyumlu
olmahdir.
2. Ahnacak prob cihaz iizerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sirasinda
numune istenecektir.
3. Prob ara kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapildigi malzeme bu
temizlik uriinlerine kar§i dayanikh olmahdir.
4. Prob ara kablo soket ve pinleri proba tarn uyumlu olmahdir.
5. Satin alma karan verilmeden once numune degerlendirilmesi yapilacak olup uygun goriilen
numuneler iizerinde ahm karan verilecektir.

HASTABA$I MONITOR TANSIYON-NIBP KABLOSU
TEKNiK §ARTNAMESI
1. Uriin hastanemizde kullamlan Hwatime marka XM750 model hasta ba§i monitorlere uyumlu
olmahdir.
2. Tansiyon hortumu-kablosu en az 250 cm uzunlugunda olmahdir.
3. Tansiyon kablosu-hortumu iizerinde monitor soketine uyumlu jak ile man§ona uyumlu soket
olmahdir.
4. Dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapildigi malzeme bu temizlik uriinlerine kar§i
dayanikh olmahdir.
5. Kolay katlanabilir yada kinlabilir olmamalidir.
6. Verilen iiriinler cihaz iizerinde denenerek uygunluguna karar verilecektir. Firmalardan teklif sirasinda
numune istenecektir.

