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Hastanemizin ihtirracr r:lan agagrda cins ve miktarr yazilr malzenteler 4734 Sayrh Kamu ihale KanununZZ/d
maddesi gere$nce Do$ruclan llemin Usulii ile aqaSrda yazrh idari $artlarda satrn almacakhr.

Idari $artlar;
7. Teklif mektubu asagtila belirtilen tarih ve saate l:adar teslirn edi.lecerktir. Teslim edilememesi halinde

0 274 51,3 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalm;rsimrav@hotmail.com adresine mail olarak
gcinderilecektir. Daha sonrir teklif mektubunun ash gdnderilecektir.
2. Teklif mektuplarl yazrh, ad-soyad vef veya ticaret unvanr yazlmatk suretiyle,yretkili kigilerce imzalanmrg

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirlr Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakarrt veya ya^ ile agrkga yazrlmrg olmahdrr,

Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya cta dAhil oldu$u belirtilmelidir', kazrntt, silinti, diizeltme
bulunmamahdu.

4. Tektif verilen mtrlzernelerin markalarr, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin siparigine miiteakip teslim
siireleri teklif melrtubunda bildirilecektir.

5. Teklifler Genel Yeki.iry'krsmi teklif iizerinden de$erlendirilece.ktir.
6. Sdz konusu ahm ile i\;ili ttlm vergi-resim ve harr;lar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancr rilkelerdern ternin edilen belgeler onayh'Iiirkqe terciimeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artname diizenlernmermiq olup, tekliflerle birlikte "numuneler'" hastanemize gonderilecektir.
f . istenildiSinde malzemelere ait katalog teklif verrne saatine kaderr satrn alma birimine teslim edilecektir.
10. Idaremiz ahmt yaplp )/apmamakta, diledifi miktarlarda yapmakta.i/e uygun be,leli tespitte serbesttir.
71. 25.03.2010 Tarihli 275"32sayfu Miikerrer Resmi Gazetede yaymlanarak yflriirliiSe giren; Sosyal Gi.ivenlik

Kurumu Sa$hk Llygulama Tebli$i gere$i iiriinlerinizin T'iTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiitiir firma vey'veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazrlacaktr. Aynca
Meclulaya kayrth oldu$una dair belgelertni ibrazedeceklerdir.

12' Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmur uhdenizde kaldr$rrLrn bildirilmesine miiteakip
en geg 3(Uq) giin ir;erisinde malzemeler talipli firma veyaL ternsilcisi tirafindan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyonurta istenen belgeler ile birlillte teslim erdilecekflr.

13. Malzemelerin faturast mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene I(omisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhtidiin yerin,: getirilmemesi halinde istekli 4734 saylt Kan.unuL'nun l0.maddesi ,,f,, bendine istinaden

(Ihale tarihinden 6nceki beq yrl iqinde, ihaleyi yapan idareye yaptrSr igler srasmLda ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulundu$u bu idare tarafinilan ispat edilerL) idarenrizin sonraki ahmlarrnda ihale drgr
brrakrlrr. Ayrrca yiiklenicinin baSh oldu$u Ticaret Odasr ve il l3anayi Mi.idi.irliiklerine taahhi.idiinii yerine
getirilmedif, i y azr 1le bilclirilecektir.

75. Mal/hizmet bedeli, ter;limatrn bitirilip muayene komisyonunca kab,ul edildi$i tarihten itibaren Kiitahya ili
Kiitahya iti Sagtrt Mi.idi.irlii$ii Muhasebe Birirnince 2022 Mali y,rh Dcinei Sr:rmaye Britgesinden britge
imkAnlan do$rultusunda en geg 180 giin igerisinde cidenecektir. I'eqin rjdeme yaprlmayacak ve gecikme
cezasl ddenmeyecektir.

16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiq olsa bille btittin bu gartlarr aynen kabul etmig
sayrlacaktrr

17. Tekliflerinizi en geq 11.M.2022 gnnn Saat: 10:00'a kadar bekler, iglerinizde baEarrlar dilerim.

_-.- 
-u'_ ,. '

Op. .Ei. NaaqeGmn
o---" 'rB6$hskim

menin Adr Miktan Birirni UI}B NO B. Fiyatr Toplam
AI\IDA GLUKOZ TEST 40.000 AD]]T

TOPLAM ( KDV Harictir

Yeni Mahalle Fuar alaru.No:2 Simav/ 113500 KUTAHYA
Doner Sermaye Vergi No: Simav I/.D. 770 087 2520
e-posta :sa tinalmasimav@hotmail. :om

Tel/Faks: 02745136873
Genel Britqe Vergi NIo: Simav V.D. 302037 50 68

S. No

L



T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

ltinxiyB KAMU HASTANETTnI KURUMU
Kiitahya ili Kamu Hastaneleri llirlifi Genel iSekreterlifi

Simav Dog.Dr. ismail Karakuyu Devlet Hastanesi Yiineticilifi

$EKER STRiBi KAN $EKERI OLQUM QUBUGU TEr(Nir( $,ARINAMESI

I -Ytiklenici firma hastanernizin talep etti[i miktarda qeker olgiim cihLazlarrnr striplerin
bitiminde iade edilmek garlr ile stiriplerin kullanrmr bitene kadar bedelsiz ilgili L,irimlere
tutanak karqrh[r teslim edecektir. En az 50 adet.
2- Az miktarda kullanan rinitelerin bulundu[u goz tintine alrrLdr[rnda son kullaruna tarihine
kadar stabillifini korurnast ve sa[hkh olgtim yaprlabilmesi iq,in h,er bir stripler a.Fn ayrl
nemden etkilenmeyen kullanrm anlna kadar sterilitesi bozulnrayacak tekli ambalajda veya son
kullanma tarihine kadar yu.karrda sayrlan dzelliklerin korunabilecefii 10-25-50 veya 100'ltik
kutularda igerisindeki s;tiritrrleri nem gibi drg etkilerden koruyan ambalajlarda olrnahdrr.
3-Ambalaj tizerinde kullarum amacl, saklama kogullarr,imal ve son l<ullanma ta.rihleri ve
Safihk Bakanhfrndan onay tarih ve numaralan buluLnmahdrr.
 -Cihazlartn fURfgn kullanrm ktlavuzu ve kalibrasyon apa.ratlern b,ulunmahdur. Teknik ve
e[itim deste[i sa[lanmahdlr.
5-Kullanrm kolayh[r aqlslrrdan teslim edilen btitiin stripler aynr seri 're lot numarasrnda
olmahdrr.
6'En az I adet cihaz ve bir orijinal kutu strip numunesi olacak) Numune teslim edilmeyen
tekl ifler deferlendirme ye ahnmayacaktrr.
7- Teslimatta en az 24 ;ty nriath olmah ve tiretim/sterilizasyon tarihle,ri teslim tarihinden
geriye dopru 4 (ddrt) a;rdan. fazla olmamahdrr.
8-Cihazlar ve olgiim sonugJ.an elektronik cihazlardan ve elektromany'etikli ortarnlardan(cep
telefonu,radyo,mtknatls v.b,., pil ve akti ile gahgan r:ihazlardan ) etkilenmemelidir ve bu
belgelendirilmelidir. Br: madde fiyat egitli[i durumunda tercih sebebi olacaktrr
9-Stripler do[ru olgtinL igin yeterli kan alamadr[rncla uyan v,3rmeli veya bu nedenden citririi
belirli bir stire dlgtim yapmamahdr.Cihaz2-2,5 mi\<ro litre kan ile olgiim yapabilmelidir.
10-Geriye ddntik en az:, 100 (ytiz) olgiim ve 30 (otu:z) gtin halizasrna sahip olmalrdrr. Olgtim
si.iresi l5 saniyeden az olmilhdrr.
11-Glukoz, olqtim arahjjr 2tt-500 mg/dl arah[rndan <lar olmamahdlrr.
l2-Biyosensor teknolojisi ile gahgmahdrr.
l3-Her olqtim dncesi kali.brasyon gerektirmemelidir. Yriklenir;i firma tarafindan 24 saat
iicretsiz teknik servis ve gerektifiinde efitim deste[i verilmelidir. Krnlma, bozulma v.b.
sebeplerle kullanrm drqr kalan cihaz en geg 48 saat igerisinde yenisi ile bedelsiz olarak
deIigtirilecektir.
14-Alternatif bolgelerclen olgiim yapmaya imkan tanrmah,Jrr, Kapiller ve neonatal kanda
olgiim yapabilmeli, Hetnotokrit arah[r % 20-70 olrrLahdrr.
15-ilag kullanrldrfir go:z 6ntinde tutuldu[unda bazr etken madderlerin ve bilururbin,kolesterol
gibi etkenlerin kandahi normal dtizeylerinin (veya kan konsantrasyonlarrrun) rizerine
grkaca$r agtkttr, fiyat egitlifi durumunda cihazlarla yaprlan rilgi.irnler neticesinde grkacak
sonuglann iizerine bu etkenleri yansrtmayan, yanisrtmayan ciharz o,lmaz ise en az yansfan
cihazlar tercih edilecektir.
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16-Cihazrn hassasiyeti hastanemiz laboratuvar deserleriyle kargrlagtrrrldr[rnda sionuglar tutarh
olmalrdrr ve bu laboratuval sonucu referans ahnarik En fazla * yo 5 ruprni kabu.l edilecektir.
l7-Cihaz agrk kaldrjjrnda otomatik kapanmahdrr ve olgtim srrasrnda c,ihaz hareket
ettirildi[inde 6lgi.im sonucu de[igmemelidir. Kan stribe kolayca gekilebilmelidir, Strip cihaza
kolayca yerleqtirilebilnreliclir.
1S-Cihaz 10-40 Santigrad Derece arasrndaki ger,'re rsrlannda doliru sonug .yerebilmelidir,

Cihazrn birpil ile en az 1000 619tm yapabilmelidir. Ytiklenici firma cihazlarlaberaberyeteri
kadar pili bedelsiz verrnelirlir.
19-Cihazlar kalibre e<lilmig olmahdrr ve talep eden birimlerin is;te[i halinite kalibrasyon
belgeleri verilebilmeli<lir. Yiiklenici firma periyodik olarak cihazrn dofiru olgtim kontroltinri
yapmah (en az iki ayder bir)
2)-Cihaz tist i.iste 2 ve daha fazla sayrda olgtim yaptr[rnda dlgtim sc,nuqlarr arasrnda tutarhhk
olmalr. (iig olgrim ortalamastna gdre olgtimler arasrnda %o5'tenfazla sapma olmzrmahdrr.)
21-Her strip ambalajr igin cihazt tekrar kalibre etm,ek gerekmemelidir. Bu madcle fiyat egitli$
durumunda tercih sebebi olacaktrr. Her kutuda kalibrasyon gubufu grLkmahdrr.
22-Glukometre dlgtim sistemlerinin analizleri, bu konuda uluslararasr bir standa.rt olan ve TSE
tarafindan da Ttirk Standardr olarak kabul edilen EN ISO 15197 krit.erlerine u)'gun olmah ve
ayrlca piyasaya strtLlme agamasmda cihazrn performansrnr etkilemeyecek depolama
kogullarrnda muhafaza edilmig olmahdrr.
23-Glukometre cihazlarrnrrr rutin kontrolleri iqin: kontrolleri gah$an birirne (1ab<lratuar). her
a), yeterli miktarda kontrol soliis),onlarr verilmelidir:. En az 2 kontrol soltisyonu
(normal,diistik,ytiksek) olrrLahdrr.
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