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T.C.
KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00163326381

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM TYVEK RULO ALIMI I§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukinune abre yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
JS
2022 ) guild saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dognadan temin birimine gbnderilinesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunu igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene konusyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Mudurlugu Mubasebe Binmmce 2022 mail yili
Doner Sermaye Biitgesinden bulge imkanlari dogrultusunda en geg -^OCVUzylrmf) 9^n '?erisinde ddenecektir.
5.Teklifmiz 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 kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslinm gdnderiimesini 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 §artname ektedir.
e-uiizaiidii.

Hawa YUKSEK
iDARI MALI I5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Cinsi

Sira

Miktar

Birim

1

TYVEK RULO 7,5CMX70M

5

ADET

2

TYVEK RULO 15CMX70M

10

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARI£)

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
Irt: MUSTAFA TOPAL

c-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu beige, gdvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 90ll)2c80-9b23-44l'5-b53a-bce404ba300e Beige Dogrulama Adresi: luips://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakaniigi-eOys

TVYEK RULOSU (NO: 7,5 VE 15 )TEKNtK $ARTNAMESi
1. Kapatilmi§ ambalaj a9ihrken kagittan partikul koparmamalidir.
2. Tyvek Rulo sterilizasyon i§lemine tabi tutuldugunda renk degi§tiren Hidrojen peroksit indikatorii
bulunmahdir.
3. Lamine film delinme ve yirtilmaya direr^li olmahdir.
4. Film kalinligi minimum 55 ±5 mikron olmahdir.
5. Tyvek rulonun gaz ge9irgenligi olmah, bakteriyel bariyer ozellik ta§imahdir.
6. Medikal Tyvek Kagit minimum 60 gr/m2 olmahdir.
7. Tyvek Rulolar iizerlerinde belirtilen ebatlar dahilinde olmahdir. Tyvek rulolarm boyu 70 metre
olmahdir
8. 4lem gormu§ ve i§lem gormemi§ iirunde kapatma kanallan gozle goruliir olmahdir. Kapatma
kanallarmda deforme olmamahdir.
9. Tyvek rulo sterilizasyon i§lemi esnasinda a9ilmamah, patlamamahdir.
10. Tyvek rulonun a9ma yonii belirtilmi? olmah, i§lem gormii§ iirunde a9ma sirasinda kagit yada film
ytizeyde soyulma yirtilma deformasyon olmamah, partikul olu§mamalidir.
11. Tyvek rulonun kenar kaynaklan minimum 10 mm kahnhgmda olmahdir.
12. Pigment migrasyonunu onlemek i9in, blitun baskilar Rulonun kullamm alanimn di§inda olmahdir.
13. Oriin CE belgeli olmahdir.
14. Urunun sahip oldugu standartlar geregi marka, ebat ve lot numarasi gibi bilgiler rulo iizerinde
fabrikasyon olarak basih olmahdir.
15. Urunlerin raf brnrii en az 2 yil olmahdir.
16. Tyvek rulolar sterilizasyon i§lemi esnasinda steril malzemeye yapi§mamahdir.
17. Ihale oncesi numune teslim edilecektir, numune iizerinde degerlendirme yapilacaktir.

