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

00165545005

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM BIYOKiMYA TUPU VAKUMLU JELLi 3,5 ML ALIM I
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan bclirlilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. inaddesinin(d) bendi hukiniine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu cn ge?
(L'l./OS' 2022 ) giinii saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin ayrica nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 He 16:00 arasi Kilis 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 Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
giin igerisinde odenecektir.
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 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 veyaKi^^.Yl^hastapesi^mail-com adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teklif veren firma btitun 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.
HAWA YUKSEK
IDARI MALI i§LER MOdOR YRD.
TEKLIFLER
Cinsi
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1

BIYOKiMYA TOpO VAKUMLU JELU 3,5 ML

Miktar

10.000

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET

TOPLAM(KDV HARig)

/• V-i./v A- •

Kilis Devlet Hastanesi

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

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

c-posta : kili.sdevlcthastanesi@gmail.com

irt: GONCAGUL YiGiT

Bu beige, giivenli clcktronik imza ilc imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: db5aaacc-6d35-4c2e-bada-d3a 14c351503
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys

BiYOKiMYA TUPU (VAKUMLU JELLi, 3.5mm) TEKNiK ^ARTNAMESl
1. Tupler polietilentereftalat (PET) malzemeden yapilmi§ santrifuje dayamkh ve
kinlmaz plastik olmahdir.
2. Tupler 13x75 mm boyutlannda olmali ve 3.5 ml hacimde kan almalidir. Tuplerin
vakumlan bu miktarda kam almaya uygun olmahdir.
3. Tuplerin alt ucu kapah, yanmkure bipiminde olmali, duz olmamalidir.
4. Tuplerin agik ucu; tup igindeki vakumu koruyacak pekilde lastik tipa ve bunun
uzerinde kapagm apildigi sirada kan sigramasim engelleyecek pekilde koruyucu
kapak ile kapatilmip olmahdir.
5. Kauguk kapak ignenin girebilecegi ve ignenin kendiliginden geri atmayacagi
sertlikte olmahdir
6. Tup etiketi uzerinde urun kod numarasi, lot numarasi, son kullanma tarihi, tek
kullammhk ipareti, CE ipareti, urun adi, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (mL
cinsinden) ve uretici firma logosu bulunmahdir.
7. Malzemeler laboratuvara teslim edildiginde miadlan en az 1 yil olmahdir.
Miadimn dolmasma bir ay kalan tupler daha uzun miadh olanlarla
degiptirilmelidir.
8. Tuplerin vakumu iyi olmali, yetersiz olan tupler kabul edilmeyecektir.
9. Tupler pihtilapmayi hizlandinci clot activator igermeli; tuplerin iginde serum ve
kan hucrelerinin santrifuj iplemi ile ayiran ve aralarmda bariyer olupturan jel
igermelidir.
10.0runlerin UBB kaydi bulunmahdir.
11 .Ambalajlar saglam olmali, yukleme ve tapima esnasmda saglamhk ve nakil
kolayhgi gdsterecek pekilde olmahdir.
12. En az 30 adet numune verilecek ve degerlendirme numune uzerinden
yapilacaktir.
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