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T.C.
KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00161144771

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM OKStDE R^ENE SELULOZ VE SPONGOSTON STANDART ALIMI i§t
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belinilen malzemderin/i$in alimi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmiine gore yapilacaktir.
A^agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge9 (
-T’Er /03/ 2022 ) gunii saat I0:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumiize aittir.
2.Adi gegen

igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.

S.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 Mudurltigu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
giin igerisinde ddenecektir.
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg .
i20(YUzyrfmi)
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate ahnmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun 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 gbnderilmesi ve daha sonra teklif

mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik 5artname ektedir.
e-imzahdir.
Havva YUKSEK
1 IDARi MALI i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Miktar

Birim

OKSIDE REJENERE SELULOZ 5*7,5 CM

240

ADET

SPONGOSTAN STANDART (EMILEBILEN HEMOSTATIK SUNGER
TAMPON)

240

ADET

Sira

Cinsi

1
2

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARig)

^

A 1J2.

Kilis Devlet Hastanesi

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

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

e-posta kilisdcvlethastanesi@gmail com

irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: bl42b827-3d43-4ecc-aa34-40afl42656l0
Beige Dogrulama Adresi: https://www.nirkiye.gov.lr/saglik-bakanligi-ebys

''i

OKSiDE REJENERE SELULOZ 5X7,5 CM TEKNIK §ARTNAMESI
1. Hammaddesi okside edilmi§ reienere seliiloz (polyoxyanhydro glucoronicacid) olmalidir.
2. Hemostatik ozellige sahip olmalidir.
3. Kullamma hazir tekli steril paketlerde ve emilebilir ozellikte olmalidir.
4. Sterilizasyonu Gama i§im lie yapilmi§ olmalidir.
5. Hemostazi saglayacagi ana kadar mukavemetini korumah ve 3-4 dakikada hemostazi
saglamahdir.
6. Urtin 7-14 giin it^erisinde absorbe olmalidir.
7. Ph seviyesi 3-6 arasinda olmalidir.
8. USP standardina uygun olarak okside rejenere seliiloz karbon oram %16-24 arasi olmalidir.
9. Tiim cerrahi bran§larda rahathkla kullamlabilmelidir.
10.
Kullammi kolay, yumu§ak,6rtti tarzinda kanama uzerine serilebilmeli.
11.
Cerrahi aletlere ve eldivene yapi§mamah
12.
Raf dmrii en az (2) U9 yil olmalidir.
13.
Firmalarm T.C. Ila9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) kayith olmasi ve
ahmi yapilacak malzemenin TlTUBB’ da Saghk Bakanhgi tarafindan onayh olmasi gereklidir.
14.
Hemostat kullamm anina kadar sterilizesini koruyacak §ekilde urun 9ift kat steril ambalajda
sunulmah. Uriiniin adi ve uriin kodu yazih olmalidir. imalat9i firmanm Ticari adi ve/veya kisa adi,
steril ibaresi ve sterilizasyon metodu seri numarasi, uretim ve son kullanma tarihi o^iileri ve adet
miktan, CE i$areti ve kontrol numarasi basili olmalidir.
15.
Numune iizerinde degerlendirme yapilacaktir.

SPONGOSTAN STANDART TEKNIK $ARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standat spongostan jelatin siingerden imal edilmi§ olmalidir.
Genellikle 4-6 hafta i9erisinde tamamen absorbe olmalidir.
Kivnlabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapi§mayacak ozellikte olmalidir.
Tek tek steril paketlerde olmah ve iizerinde son kullanma tarihi yazmahdir.
CE belgesine sahip olmalidir.
Ihale oncesi numune teslim edilecektir.

