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KiLiS VALiLiGi
ILSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi
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Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ANJiOGRAFi ORTU SETI ALIM1 i§i
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen inalzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bcndi hUkmune gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan befirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki leklif mektubunuzu en get; (
/Oj/ 2022 ) giinii saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigiimuze aittir.
2. Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Flastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren tl Saglik Mudurlugii Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Btitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gun igerisinde ddenecektir.
•i20CYUzyrfml)
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
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.

........... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif

S.Teklif veren firma biitun bu §artlari aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abiiirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Hawa YUKSEK
iDARt MALI I§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

ANJiO-ANliYOGRAFi ORTU SETI

Miktar

Birim

200

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARlC)
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Kilis Ka/im Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Kilis Devlet Hastanesi
Tel 0348 822 11 11-10 10 Dahili

1872 Faks 0348 814 10 15

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA TOPAL
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Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
v.
Beige Dogrulama Kodu: d0bfe4fe-bl65-48e2-9b42-c498d3a0dl01
Beige Dogrulama Adresi: lutps://vvvvw.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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ANJiOGRAFi ORTii SETi TEKNlK $ARTNAMESi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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12.

Set i^erisinde bulunmasi gerekenler;
• 1 adet hasta orttisti,
• 1 adet anjio masasina ortiilecek ortii,
• 3 adet korumah operasyon gomlegi,
• 1 adet §effaf olmayan hasta onliigii,
• 1 adet alet masasi ortiisu,
• En az 15 adet uygun kalinhkta span?,
• 1 adet pet,
• 1 adet boyama siingeri,
• 1 adet lastikli rontgen ttipu ortiisu,
• 1 adet 40*40 cm havlu,
• 1 adet tanga,
• 1 adet sizdirmaz ozellikte tek kullanimlik kum torbasi ortiisu,
• Bir 9ift tek kullanimlik terlik
• 2 adet 250-500 cc’lik sert plastikten yapilmi§ sivi kabi,
• 1 adet 2000 cc tepsiden olu§malidir.
Operasyon onliikleri tek tek steril olarak aynca paketlenmi§ olmali ve setin yaninda verilmelidir.
Hasta onliigii, tanga, terlik aym paket i?erisinde setin yaninda ayn verilecektir.
Kum torbasi kiliflan da setin yaninda aynca verilecektir.
Tiim malzemeler steril bir §ekilde paketlenmi§ olmahdir.
Hasta ortiisii 180-200 cm eninde ve 280-300 cm boyunda olacaktir. Kasik hizasinda eninin ortasinda her iki kasik iizerir
denk gelecek §ekilde 13-15 cm 9apinda, delikli kisimlarmda yapi§kan film veya kendi kuma§indan olan 2 adet del
bulunacaktir.
Ortiinun hasta iizerine serili§ini gosteren yon etiketleri ve cerrahi filmlerin a9ilma yonlerini gosterecek yon etiketle
bulunmahdir.
Hasta ortiisiiniin iist yiiziiniin tamami emici, medikal nonwowen, alt yiizii polietilen ile desteklenmi§ olmahdir.
Hasta ortiisii ipliklenme yapmamahdir.
I§lem sirasinda olu§acak kan, serum vs sivilar ortii tarafindan absorbe edilmeli ve kesinlikle alta ge9irmeme ozelligir
sahip olmahdir.
Alet masasi ortiisii 150-160 cm ve 180-200 cm ebatlarinda olmahdir. Steril edilmi§ ve en az 2 yil raf omrii olmahdir.
Ihale oncesi numune teslim edilecektir, numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
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