KILIS DEYLET HASTANESI - KILIS DH 22 D SATIN ALMA

BiRlMl

T.C.

17.-05 2022 13:16 - E-52446582 - 949 - 343

Kills VAiiiiGi
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Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ANJIO KILAVUZ TEL ALIMI i§t
TEKLiF MEKTUBU

Mastanemizin ihtiyaci olan a^agida cinsve miktan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ilialcleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi Inikmiinc gore yapilacakur.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri no kadar bedelle verebilecegi niz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
2022 ) gunu saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
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1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise MudurlugumCize aittir.
2.Adi gegen

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

B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii igerisinde saa: 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurliigti Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden bulge imkanlan dogrultusunda en geg .
l2OCY0zyrrml) gtin igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz 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
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Ve^itdfeVr«h'ditah'<‘4l(<liyhlhTi:toMadresine mail gonderilmesi 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 §artname ektedir.
e-imzalidir.
Havva YUKSEK
IDARI MALI t§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

ANJiO-PTCA KILAVUZ TEL 0,014 iNQ 150-190 CM (FI OPPY TFI)
HiDROFiLIK

Miktar

90

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARiC)

kilis kazim karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No 2/1

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 II 11-10 lODahili

1872 Faks:0348 814 10 15

c-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvenli elektronik imza ilc imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 8e20fl 11 -2d57-49c9-8a6b-773b2c98934a
Beige Dogrulama Adresi: hllps://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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KILAVUZ TEL (GUIDE WIRE) 0.014
1-Boyu en az 175 cm, kalmligi 0. 014-' olmalidir.
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2-Fark|iiezyonlarda kullammi kolaylajtrrmak i?in yumu§ak (floppy), intenmeciier, standart ve
extrasupport (stiff), ve benzeri 4 ayn tipte tipleri olmali ve bu tiplerden en az 2 veya B tipin
hidrofilik formu bulunmali ve ug kismi J §eklinde olmalidir. Hidrofijik ve klasik formlarm
miktarlan hastane tarafmdan (hidrofilik tellerin miktan 9010-15 i gegmeyecek §ekilde)
belirlenecektir. ileride tipler arasmda degistirme yapilma garantisi vefilmelidir.
3-Aynca distal ug kismm §ekli kolayca bqzulrnayacak §ekilde uretilmeiidir.
4-Proksimal kismi PTFE ve benzeri materyel ile kaplanarak kayganligi arttirilml§, distal.Uq
kisim silikon ve benzeri materyelle kaplanarak rezistansi azaltilmi§.olmalidir.
5-Distal ucun 3 cm'lik bolOmu radyoopakolmalidir.
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6-Wire govdesi paslanmaz qelikten yekpare yapilmi? olmali, ekleme olmamali, itilebilme (ve
miikemmel hire bir torkabilite ozellikleri biiliinmalidir.
6-Steril paketlerde, tiplerfni, sterilizasypn veya son kullamm tarihlerin! gosterecek jekilde
ambalajlanmis olmalidir.
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