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TEKLiF MEKTUBU

O

Hastancmizin ihtiyaci olan a§agida cins vc miktari belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayih kamu ihalcleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkmtine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/ 2022 ) giinil saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mtidurlugiimuze 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 icjerisinde 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 Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg . i20CYUzyrrml) gun igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah 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
adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi ve^i4afevr4th-ditah-d4i@yi,rtti-n:toM
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
Hawa YUKSEK
iDARI MALI 1§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLIFLER
Sira

Cinsi

1

HAZIR BESIYERi, %5 KOYUN KANLI AGAR, 90MM

Miktar

1.000

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARiQ

Kilis Devlet Hastanesi

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

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

c-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: cb59f718-89f5-450b-8b65-0cdb8579a639
Beige Dogrulama Adresi: https://w\v\v.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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HAZIR BESIYERI TEKNiK $ARTNAMESI
1. Besiyerleri kurumayi ve transport sirasinda kontaminasyonu onleyecek §ekilde steril edilmi§
naylon ambalajlarda bulunmalidir.
2. Besiyerlerinin kahnhgi kurumayi onleyecek §ekilde en az 4 mm kalinlikta olmalidir.
3. Saglik Bakanligmin uriine vermi§ oldugu UBB kaydi olmalidir ve ihale dosyasinda ibraz
edilmelidir.
4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu onleyecek §ekilde 10'luk steril ambalaj iijinde
olmalidir.
5. Antibiyogram sonuflarinda standartlara uygun sonu? verebilmek i9in teklif edilecek Mueller
Hinton besiyeri ile ilgili iiretici firmamn CLSI aktif iiyelik belgesi ihale dosyasina eklenmelidir.
6. Her ambalaj in uzerinde besiyerlerinin uretim ve son kullanma tarihi, lot numarasi, besiyerinin adi
ve iferigi yazmahdir.
7. Besiyerlerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalidir.
8. Firma, ambalajin iijinde son kullanma tarihinden once kontamine oldugu veya bozuldugu takdirde
yeniden ticretsiz besiyeri verecegini, miadi yakla§an uriinleri 2 ay oncesinden degi§tirecegini
taahhiit etmelidir.
9. Malzeme teslimatinda besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalidir.
10. Oriinler laboratuvarm talebi dogrultusunda peyder pey (30 giinde bir) teslim edilmelidir.
11. Besiyerlerinin internal kalite kontrolii i9in ATCC su§lan firma tarafindan ticretsiz temin
edilmelidir.
12. Listede bulunan besiyerleri grup olarak degerlendirilecektir. Kismi teklif verilemez.
13. Numune degerlendirmesi ile uygunluk verileceginden, firmalar teklif ettikleri uriinlerin her bir
kalemden bir kutu olmak iizere laboratuvar yetkililerine ihaleden sonra iki giin i9inde teslim
etmelidir. Numune teslim etmeyen firmalara uygunluk verilmeyecektir.
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MALZEME ADI
Kanli Agar Hazir Besiyeri

BIRIM
DEGERi
1 pakette 10
adet hazir
besiyeri

MIKTARI
100 paket
(1000 adet
besiyeri)

