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TEKLiF MEKTUBU

l lastanemizin ihtiyaci olan a^agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i$in alum 4734 sayili kamu ihalelcri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmtlne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan behi tilen malzemeleri ne kadar bedellc verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/o^-( / 2022

) gtinU saat I0:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine nonderilmesini rica ederim

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi ge^en

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

B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5

gunii 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 Mudurlugu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg .
gun igerismde bdenecektir.
i20CYUzyrrml)
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genet yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerismde teshm edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi ve^iidfeVKth«istahlSii@SM!.ii:toM...........adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslinm gbnderilmesini rica ederim.
8.Teklif veren firma biitun bu 5artlan aynen kabul etmi$ sayilacaktir.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden do ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
Havva YUKSEK
IDARi MALI i§LER MUDUR YRD.
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Kilis Devlet Hastanesi
Tel 0348 822 I I 11-10 10 Dahili

1872 Faks 0348 814 10 15

Kilis Kazim Karabekii Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanim§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 6e502d9b-c058-4f7b-blD4-77ca56lb98l I
Beige Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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ARTER / YEN SET! TEKNiK SARTNAMESl
1-Arter ucunda intravenoz spike ( Pruning spike) ve sirkulasyon ad aptori') bu 1 u n ac ak t ir. f 'jL
r.
c'-/trr fa/, co/ac.^
3-Arter ve Yen setleri merkezimizde bulunan makinelere uygun olaeakiir. Total kan voliimii
150 ml nin iizerinde olmayacaktir.

A**'*

5-Arter ve Yen hatti iizerindeki izalatdr sabil olmamah ve gerektiginde degi$tirilebilir
olmahdir. Set sayisi kadar yedek izalatdr stcril bir bi^imde, ayn ayn paketlenmi? olarak
verilmelidir.
6-Arter ve Yen tarafinda drip chamber bulunmahdir.
7-Arter hatti. iizerinde aider yastigi, aider yastigi iizerinde serum hatti bulunacaktir. Aider ve
ven hatlan iizerinde hirer hava tuzagi bulunacak ve ven tarafindaki hava tuzagmda filtre
bulunacaktir.
8-Arter ve Yen hattmda enjeksiyon portu bulunacaktir.
9-Arter ve Ven hatti iizerinde, basing tiipii iizerinde vc arteryel yastikta tek elle
kullanilabilecek klempler bulunacaktir.
10-Set steril olacaktir.*^
11-Arter ve Yen Setleri ayn ayn ambalajlanacagi gibi tek tek ambalajda olabilir.
12-Artcr ve Ven Setlerinin Saghk Bakanhgi’ndan ahnan ithal izin belgeleri kontrol belgeli
olarak ibraz edilecektir. Teklif edilen uriinlerin fabrika iirun kodu kontrol belgesindc agik bir
§ckilde bclirtilmi$ olmahdir.
13- Ihale dneesi en az 5 adet numune teslim edilecektir. Uriinler numunc iizerinden
degerlendirilecektir.
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