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Konu : 1 KALEM ENDOSKOPI TELESKOBU ALIM1 IŞI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleled kanununun
22. maddesinin(d)bendi hökmUne göre yapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedclle verebileceğiniz bususundaki teklif mektubunuzu en geç
10/02/2020 günü saat 14:001e kadar Kilis Devlet Hastanesi.doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV Ise Müdüdüğümüze altbir.
2.Adı geçen iş Için ayıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 Iş günü içerisinde saat 00:30 ne 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitidlip muayene komisyonunca kabul edildiği. tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mali yılı
120(Yuzyırmı ) gün içerisinde ödenecektir.
Döner Sermaye Butçesinden bütçe Imkânlan doğrultusunda en geç
5.Teklifiniz kaseli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakbr.
6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce San Alma Birlmimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyakiliselevletbastanesIQAmall.emn adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.5oz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No.2/I

Te1:0348 822 Il 11-10 10 Dahili : 187 akst348 814 10 15

e-posta:kılısdevleıhastanesi@grnall cam

Irt : MUSTAFA 1302M(AN

Evrakm elektronik imzalı suretine http://e-belae.saglik.govar adresinden ii 8530fa-74c5-4d51-9a40-126ca58=133 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inualanmistır.

1 Adet
30 Derece Teleskop
1- Düz ileri görüşlü ve 300 olmalı dı r.
2-Çapı 4 mm ve uzunluğu 300mm (±0,5)olmalıdı r.
3-Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
4-0toklavlanabilir özellikte olmalıdır.
5-Renk koduna sahip olmalıdır. Renk kodu olmalıdır.
6-Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalı dı r. Bu
sayede uygun teleskop ve fı ber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin
daha uzun bmüdü kullanılması sağlanmalıdır.
7-Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik
görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdı r.
8-Teleskop üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalı dır. Bu datamatriks barkod
kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma
cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir. Teklif edilen teleskop üzerinde datamatrix kodlarının
olduğu üretici tarafı ndan belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
9-Teleskop, üretimde kullanı lan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında
belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafı ndan belgelendirilmeli ve noter onaylı
olmalıdır.
30 derece teleskop ile birlikte mevcut storz marka ışık kaynağına uyumlu fiber optik
kablo ücretsiz verilecektir.
Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet
adaptör olmalıdır.
2-Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanı klı safir lens olmalıdır ve orijinal
belge/katalog ile belgelendirilmelidir.
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