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Hastarremizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktarr yaz|rrmalzerrteler 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
macldesi geregince DoSrudan Temin Usulii ile aga$rda yazrh idari $artlarda sahn ahnacaktrr.

Idari $artlar;
Teklif :mektubu agag;rda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecekbir. Teslim edrilememesi halinde
0 274 51,3 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasim;rv@hotmail.com adresine mail olarak
gcinderilecektir. Daha sonra leklif mektubunun asLL gonderilecektir.
2. Teklif mektuplan yazth, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak. suretiyle yetkili kiEilerce imzalanmry
olmah,lrr.
3. Teklifl,er TL (Ti.irk Lirasr,) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam 'veyaya^ ile aqrkga yazrlmrg olmahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya da dAhil oldu$u belirtilnrelidir, kaztntr, silinti, diizeltme
bulunrnamahdrr.
4. Teklif verilen malzemelerin markalan, ambalaj gekilleri ve idare.nin kesin siparigine miitr:akip teslim
siireleli teklif mektu bun<la bildirilecektir.
5. Teklifl,er Genel Yekiiny'krsmi teklif i.izerinden deBerlendirilecektir.
6. Scjz konusu ahm ile ilgili tiim vergi-rr:sim ve harqlar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabanr:r iilkelerden temin edilen belgeler onayh Tiirkge terciimeleri ile birnikte verllecektir.
8. $artname diizenlenmemiq olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastilnemize gdnrlerilecektir.
f . istenildiSinde malzermelere ait katatog teklif verrme saatine kaclar satrn ahna birimine teslim edilecektir.
10. Idaremiz ahmr yaprp yapmamakta, diledi$i miktarlarda yapntakta ve uygun bedel.i tespitte serbesttir.
77. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayir Miike:rrer Resmi Gazetede yayurlanarak yiiriirlil$e giren; Sosl,al Giivenlik
Kururlu Sa$hk Uygularna Teblifi gereSi iiriinlerinizin TiTUBB Blayrt Numarasr, varsa SllT Kodu ve
Distribi.itiir firma ve/veya Bayi Kodu telilifinizle birlikte prol orm;rda mutlaka yazrlacakhr.Aynca
Medulaya kayrth oldu$una dair belgelerini ibr,az edeceklerdir.
12. Ttbbi Cihaz Ycinetmelil,:leri kapsamrnda olmayan malzemeler iqin iireticinin ve/veya ithalatqrnrn bu
malzernenin Trbbi Cihaz YcinetmelikJeri kapsammda olmadr$rna dail beyanr bulunacaktu.
13. Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdenizde kaldr$mrr bildirilmesi:ne miiteakip
en ge(; s(beq) gi.in igerisinde malzemeler talipli firma veya tenrsilcisi tarafurdan bizzat Hastanemiz
Muayerne Komisyonuna .istenen belgr:ler ile birlikte teslim edilecektir.
14. Malzernelerin faturasr mirl teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisl,onqna teslim edilecektir.
15. Taahhiidi.in yerine getirilmemesi halinde istek.li 4T34sayh Kanunu'nun l0.maddesi "f" bendine istinaden
(Ihale tarihinden cinceki beg yil iginde, ihaleyi yapan idareye yaptr$r iqler srasmdra ig veya nreslek ahlakma
aykrn faaliyetlerde bulundu$u bu idare tarafindan ispat edilen) idaremizin sonraki ahmlarrnda ihale drgr
brrakrhr. Ayrrca yiiklenicinin bagh oldu$u Ticaret Odasr ve il Sarra'/i Miidtirliiklerine taahhiidiinfl yerine
getirilrnedi$i y azr ile:. bild irilecektir.
76. Mal/hizmet bedeli, teslirnatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildi$i tarihten itibarerL Ktitahya ili
Ki.itahya iti Sagtrt< Mtidiirlti$ti Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh Dtinei Sermaye Biitqesinden tttqe
imkAnliarr dofirultusunda en geg 180 gi.in iqerisinde cidenecektir. Pegin 6deme yaprlmayacak ve gecikme

1.

cezasl,Sdenmeyecektir.

17. Teklif veren firma kend:i antetli teklif mektubunda vermig olsa biler biitriin bu gartlarr aynen kabul etmiq
sayrlacaktrr

18. Teklifl:rinizi en geq 31.05.2022 gnnn Saah L4:Cl0'a kadar bekler, iElerinizde bagarrJar dilerim

Op.Dr.Naci QACLAR
Baghekim
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KEMIK ELEVA'|ORU
(BAHADIR KATALOG KODLI M.412.01 ESAS r\LINMISI'IR)
KEMIK ELEVA].ORU ELEVATOFiU
(BAHADIR KATALOG KODLI M.418.02 ESAS ALINMIS'IIR)
KEMIK KLEMPT
(oLU$UM KAT,{LOG KODU GERSTER 18-lsr ESAS Ar-rNMr$TrR)
KEMIK KLEMpi (OLU$UM KATALOG KODTJ GERSTTIR t 8-1s3
ESAS

ALINMISl'IR)
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t- isron 1LEN TrBrli v.s rurxix OzelrirLrR :
2- Aletler ; yiiksek kaliteli paslanmaz: gelikten imal edilmiq olacaklrr.
3- Aletler ; buhar otoklavrnda 131 C tsr ve etiivde 180 C rsrdra sterilizasyona

iJayanrkh
olacaktrr. Aynca gazlr Sterilizasvorra uygul1 olacakttr.
4- Listelerde belirtilen aletlerin tanrmlanmasr igin BAHADIR katalogunda ki I\,4.412.01. kod
numara.sl esas altnnttgtrr. Katrhmcr flrmalar: teklif ettikleri alletlerini katalogleLnndan
tantmlayrp kod numaralarr ile belirtecek ve bu teslimatta baz alrnacaktrr.
5- Elal'atCrr 24 cm uzr-rnlullunda sivri uglu olmahdrr.
6- Firma; Aletler yerli irnailat ise TSE, veya TSEK belgesi. ithal ise Liluslar aras;r kabul
gormtig ( ISO, BDII, FDA, IEC, TUV, UL vb.) standart belgesine haiz olmafi ve firma
tekliflnde bel gelernelidir:.
7- Aletler tirelici firma. taraflndan en az 5 yrl garantili olacaktrr. Garanti stiresi kapsamrnda
kullanrm hatast haricinde paslanma ve defbrme olma gibi dururnlarda, firma aLleti yenisi ile
defigtirecektir. Bu gararLti hem satrcr hem de iiretici vey'a ithalatgr firmaca ihale teklifl ile
beraber verilecektir

</
-i-

I

r

//j

/,/
/i'

KEN{iK ELAVATORII TEKNix $anrx,,\MESi

t- isrENiLEN TrBBi rrp rpxNix ozEr,Lixt-ER :
2- Aletler ; ytiksek kaliteli paslanmaz gelikte,n imal edilmig olacal<trr.
3- Aletler; buhar otokiarrtndal34 C

rsr ve e:ttivde 180 C rsrda sterilizasyona dayanrkh
olacatritrr. Ayrrca gazh Sterilizasyona uygull olacaktrr.
4- Listel,orde belirtilen aletlerin tanrmlanmasr igin BAHADIR katalo[unda ki M.418.02.
numa, ?sl esas alrnmrqtrr. Katrhmcr flrmalar; teklif ettikleri aletl,:rini kataloglarrndan
tanrmlayrp kod numarerlarr ile belirtecek r.e bu teslimatta baz ahnacaktrr.

],<od

5- Elavator 24 cm u:runltrfunda sivri uglu oLnalrdrr.
6- Firma; Aletler 1'erli imalat ise TSE veya T'SEK belgesi. ithal ise Uluslar arssr kabul
gormi"ig ( ISO, BDE, FDA,IEC,'tUV, U[, vb.) standart belgesine haiz olmah ve f-rrma
teklifi nde belgelemelid.ir.
7- Aletler tiretici f-irma tat'aflndan en az 5 yrl garantili olacaktrr. Garanti stiresi kapsamrnda
kullanrm hatasr haricinde paslanma ve defc,rme olma gibi durunrlarda, lirma aleti yenisi ile
defigtirecektir. Bu garanti hem satrcr hem cle iiretici veya ithalatqr firmaca ihale teklifl ile
beraber verilecektir.
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Aletker ; yi.iksek kalite.li paslanmaz gelikten imal edihnig olacalrtrr.
3- Aletler ; buhar otoklavrnd a 134 C rsr ve ettivde 1 80 C rsrda str:rilizasyona dayanrkh
olacak.trr. Aynca gazh Sterilizasyona uygun olacaktrr.
4- Listelerde belirtilen aletlerin tantmlanmasr igin OLUSUM kalalo[uncla ki Gerster l8-151
kod numarasl esas altnmtEttr. Kattirmcr fimTalar; teklif ettikleri aletlerini kataloglar-rndanL
tantmlayrp kod numaralan ile belir-tecek ve bu teslirnatta baz ahnacaktrr.
5- Elavator 24 cm uzunlu[unda sivri uglu olrnahdrr.
6- Firma; Aletler yerli imalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal is: Uluslar arasr kabul
gormi.iq ( ISO, BDB, FDA, IEC, TUV, UL vb.) standarl belgesine haiz olmah ve firma
tekl ifinde belgelemelidir.
7- Aletler: iiretici firma taraflndan en az 5 yrl garantili olacaktrr. Garanti siiresi kapsamrnda
kullanrm hatasr haricinde paslanma ve defbrme olma gibi durumlarda, flrma aleti yenisi ile
defiqtir:ecektir. Bu garanti hem sattct hem de tiretici veya ithalatcr f-rrmaca ihale teklif-i ile
beraber r eri lc'cektir:.
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Aletler ; yiiksek kalitelli paslanmaz gelikten imal edilmiq olacaktrr.
3- Aletler ; buhar otoklavrnda 134 C rsr ve etiivde 180 C rsrda sterilizasyona dayanrkh
4-

56-

7-

olacaktrr. Aynca gazh Siterilizasyona uygun olacaktrr.
Listelerde belirtilen aletlerin tanrmlanmasr igin Olusum katalofunda ki Gerster_
Lowmannl8-153 kod numarasl esas ahnmrqtrr. Katrhmcr firmalar: teklif ettikleri aletlerini
katalo6llanndan tantmlayrp kod numaralan ile belirtecek ve bu teslimatta baz ahnacaktrr.
Elavatdr 24 cm uzunlugunda sivri uglu olmahdrr.
Firma.; Aletler yerli imalat ise TSrl veya TIiEK belgesi, ithal ise, L.lluslar arasr kabul
gormtiq ( ISO, BDII, FDA,IEC, TUV, fll. vb.) standaft belgesine haiz olmah ve flrma
teklifi nde belgelemelidir.
Aletler r"iretici firma tarafindan en az 5 yrl garantili olacaktrr. GararLti sfiresi kapsamrnda
kullanrm hatasr haricinde paslanma ve defbrme olma gibi durumlarda. f-rrma aleti yenisi ile
defiiqtirecektir. Bu garanti hem sattct hem de i.iretici veya ithalatgl lirmaca ihale teklif-i ile
beraber verilecektir.
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