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T.C.
Kills VALiLiGi
IL SAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00163326468

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ANJiO-PTCA KILAVUZ TEL ALIM i§t
TEKLIF MEKTUBU

Mastancmizin ihliyaci olan a^agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d)_bendi hukiniine gore yapilacaktir.

A§agida cins ve miktan belirtilen malzemcleri ne kadar bedelle vcrebileceginiz hususundaki teklif mektubnnuzu en get;
2022 ) gtinii 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 ge^en i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii 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 Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlari dogrultusunda en geg
gun igerisinde bdenecektir.

izoCYUzyffml)

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 yukarida 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 sartlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik gartname ektedir.
e-imzalidir.
Havva YUKSEK
IDARI MALI i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Cinsi

Sira

1

ANjiOPTCA KILAVUZ TEL 0,014 INC 150-190 CM (FLOPPY TEL)

Miktar

Birim

100

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARiQ

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 11 I MO 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta k11 isdevlethastanesi@gmaiI.com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Beige Dogrulama Kodu: ad6c5cl2-56ab-4l32-8a36-ri645c00f520

•ssis:

KILAVUZ TEL (GUiDE WIRE) 0.014

Fl?

1-Boyu en az 175 cm, kalmligi 0. 014" olmalidir.
2-Farkli lezyonlarda kullammi kolayla§tirmak ic?in yumu§ak (floppy), intermedier, standart ve
extrasupport (stiff), ve benzeri 4 ayri tipte tipleri olmali ve bu tiplerden en az 2 veya 3 tipin
hidrofilik formu bulunmah ve u? kismi J §eklinde olmalidir. Hidrofilik ve klasik formlarm
miktarlan hastane tarafmdan (hidrofilik tellerin miktan 9010-15 i gegmeyecek §ekilde)
belirlenecektir. ileride tipler arasmda degi§tirme yapilma garantisi verilmelidir.
3- Ayrica distal ug kismm §ekli kolayca bozulmayacak §ekilde uretilmelidir.
4- Proksimal kismi PTFE ve benzeri materyel ile kaplanarak kayganhgi arttinlmi§, distal u?
kisim silikon ve benzeri materyelle kaplanarak rezistansi azaltilmi§ olmalidir.
5-Distal ucun 3 cm'lik boliimu radyoopak olmalidir.

n

6-Wire govdesi paslanmaz gelikten yekpare yapilmi§ olmali, ekleme olmamali, itilebilme (ve
mukemmel hire bir torkabilite ozellikleri bulunmahdir.
6-Steril paketlerde, tiplerini, sterilizasyon veya son kullamm tarihlerini gosterecek §ekilde
ambalajlanmi§ olmalidir.
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