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Kills VALiliGi
il SAGLIK MUDURLUGU

Kills Devlet Hastanesi

00165545275

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEMFAKOEMULSiFiKASYON KASEDl ( FAKOEMULSiFiKASYON GHAZINA UYUMLU )ALIMI
TEKLiF MEKTUBU
Hastancmizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan bclirtilen malzemelerin/i$in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukimine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan bclirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg
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 Muduriiigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ticret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 j§ 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 Saghk Mudurlugu Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg .WQt.Y.U^ywmi). gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun/kismi teklif tizerinden degerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukanda bclirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaKil^deylethastanesjgigmail.com adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
HAWA YUKSEK
iDARi MALI i§LER MUDUR YRD.
TEKLiFLER
Cinsi

Sira

1

FAKOEMULSiFiKASYON CiHAZINA UYUMLU

Miktar
50

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET

TOPLAM(KDV HARiQ)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tcl:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdcvlcthastanesi@gmail.com

irt: GONCAGUL YiGiT

Bu beige, giivcnli elckironik imza ilc imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 06447930-b95c-4ccc-8adc-ca7bl467(3cb
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys

FAKOEMULSIFiKASYON KASEDi TEKNiK §ARTNAMESI
1- Kaset, monoblok, §ef'faf sert plastikten imal edilmi§ olmahdir.
2- irrigasyon ve Aspirasyon tevzii, kaset sistemindeki ozel sert kanallar sayesinde saglanmalidir. Kaset
i9erisindeki tevziiyi saglamak i9in silikon hortumlar kullanilmi§ olmamahdir.
3- irrigasyon ve Aspirasyon hatlan ile serum seti ve damlacik odacigi, kasete uretim esnasinda sabitlenmi§
olmahdir ve her hangi bir §ekilde yanh§ baglantiya imkan tammamahdir.
4- irrigasyon ve Aspirasyon hatlarmin fako elcigine takilacak konnektorleri yanh§ baglantiya imkan
vermeyecek §ekilde ve renkte uretilmi§ olmahdir.
5- Kasetin Aspirasyon hattim olu§turan hortum sisteminin yuksek vakumlarda gtivenle kullamlmasi i?in
sertligi ve et kalmhgi artinlmi§ olmahdir.
6- Kasetin Aspirasyon hattim olu§turan hortum sisteminin rengi, kolay ayirt edilebilmesi i9in irrigasyon
hattim olu§turan hortum sisteminin renginden farkh olmahdir.
7- Kaset i9erisinde operasyon amnda surge’ll onleyici BSS haznesi bulunmahdir.
8- Kaset cihazin pompa sistemine otomatik olarak yilklenebilmelidir.
9- Kaset sistemi sayesinde irrigasyon sivisi basinci ile vakum degerleri silrekli olarak cihaz sensorleri
tarafindan o^iilebilmelidir.
10-Kaset dzel olarak imal edilmi§, mukavim, plastik bir kutu i9erisinde, steril olarak hazir bulunmahdir.
11- Steril kaset sistemi kutusu i9inde steril cihaz tepsisi drtiisu bulunmahdir.
12- Kaset kutusu uzerinde uretim ve son kullanma tarihleri bulunmahdir.
13-Kaset sistemi, hastanemizdeki cihazin liretici firmasi tarafindan uretilmi§ olmahdir. Uretici firma
tarafindan iiretilmemi§ kaset sistemleri hastaya zarar verme, komplikasyon olu§turma ve cihazin
anzalanmasi risklerini ta§idigi i9in degerlendirme di§i kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda
olu§abilecek zaran kar§ilamak i9in teklif veren firmadan taahhiltname istenebilir.
14- Numuneler hekimler tarafindan denendikten sonra karar verilecektir.
Fako Cihazi Kasedi ile birlikte asa<jidaki malzemeler licretsiz verilceektir.
• Handpiece
1 Adet
• Bimanuel 1/ A
1 Set
• On Vitrektomi Probu
2 Adet
• Bimanuel irrigasyon Aspirasyon Elv'igi
1 gift
• Sleeve
3 Adet
• Tip
6 Adet
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