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tl SAGLIK MUDURLUGU

Kiiis Devlet Hastanesi

00165551710

Sayi : 35277066-949
Konu : 5 KALEM ENJEKTOR LUER LOCK (MUHTELIF) ALIM I
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihalcleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmune gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemcleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg
U%j0$j 2022 ) giinii saat 10:00 ’a kadar Kiiis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kiiis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca Kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg .lv2P.(.Y.ti?yjfmi). giin igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun/kismi 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 veyaHll.l.®^®.V!?.^.9.^n.9.?!^l.9.7?3i.l-.com adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma butun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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Kiiis Devlet Hastanesi

Kiiis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUI. Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

trt: GONCAGUL YIGiT

Bu beige, giivenli elektronik imza ilc imzalanmi§Ur.
Beige Dogrulama Kodu: bdf29450-4b97-4005-ac6f-lc3383f7dc58
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys

TEK KULLANIMLIK 2 ML ,5 ML ,10 ML ,20 ML Og PAR^ALI /CONTALI LUERLOCK STERiL
5IRINGA TEKNiK §ARTNAMESi (PERFUZOR)
* $irmgalar steril olacaktir.
* 5|rmgalarm sivrilen ug kismi merkezde ve %6 egimli(luerlock) tipi kilitli/vidah olacaktir.
* $irmga govde hacmi 2ml.5ml.10ml.20ml.50ml govde hacimli olacaktir.
* S'nngalar latex free olmahdir.
* $irmgalar u? pargali olmah /contah olacaktir.
* igneler dokuda rahat kaymali u^lan dokuyu tahrip etmemelidir.
* Sinngalarm raf omru 5 (be^) yil olmahdir.
* Piston sonuna kadar itildiginde enjektdre tarn oturmah, enjektor ile piston ucu arasmda
bo§luk kalmamali, Pistonlar i5lem sirasmda govdeden gkmamalidir.
* CC ve dizyem gzgisi olmah sifirdan ba^lamahdir. Enjektor iizerindeki gizgiler okunakli olmah
ve kolay silinmemelidir.
* Steril olduguna dair ambalaj iizerinde test raporu olmahdir.
* Malzeme orijinal ambalajmda teslim edilmelidir. Ambalajlar iizerinde, lot numarasi,
referans numarasi, iiretici firma, ithalatg firma veya bayisinden adresi, malzemelerin
ozellikleri, seri numarasi, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gosteren
etiketi bulunmahdir.
* Ambalaj kenarlan iyi preslenmis olmah, ambalaj sterili bozmayacak §ekilde kolay aghr
olmah.
*Uygunluk raporu verilen numunelerin ahmi yapildiktan sonra ahnan uriinlerle muayeneden
ge?en urunler aym olmahdir.
* Firmalar muayene komisyonunda degerlendirilmek iizere her iiriinden en az 2(iki) §er adet
numuneyi 3 (iig) giin iginde kuruma vermek ile yukumliidur.
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Birimimiz ihtiyaci igin yukanda belirtilen ta§inirlarm verilmesi
rica olunur.

"Kar§ilanan Miktar" sutununda kayitli miktarlan teslim edilmi§tir.

istek Yapan Birim Yoneticisi
Adi, Soyadi
Unvani
imzasi
I Belgenin bir ornegi istek yapan'BTnl

Ta§mir Kayit ve
Adi, Soyadi

Unvani :
imzasi :
iyalanmaf; uzere ta?ininn teslim edildiqi gorevliye verilir.
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