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Srra No: 02715
Konu: Teklif Mektubu
igin Adr: AMELIYATHANE MALZEME ALIMI
Fiq Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya Ozelli!i mutlaka belirtilmelidir.

UBB sorgulamasrna g6re en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/0denmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodi belirtilmeyen teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrlr teklifte belirtilecektir'

SUT fiyatrnr uqu, t.klifl.r delerlend-irme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay araslndadrr'

SGK Tarafrndan UBB'den kalnaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye odeme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bulunmayacakttr.
Teklif veien istekliler yukarrdaki tiim maddeleri qartsrz kabul etmiq sayrlacaktlr.

Son Teklif Tarihi: 20. O-{, 2O t?r

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir'

idare No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adr : Harran Universitesi Araqttrma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydr igin XML dosyast igin gerekti idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.
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HiDRoJEN PERoKSiT Kinql-+11:lNDix'c'r6nt
rnxNix $ARTNAMESI

1. Hidrojen peroksit plazma sistemi igin iizel iiretilmiq olacak ve bu dzellik firma

tarafindan belgelendirilecektir' l
z. i"Jir."at, iso"rirm-r Class 4 standardrna ulgun olacaktrr'

;: ffiiffi;i;;200veva250'likpaketlerde olacakttr.,ro 
rnofcrqns renk biilses'

4. Stripin iizerinde or r""lir.lii.';;i;;i ;" bir de referans renk biilgesi
* 

;;l l;;"rkr,i' tso t t l no 
'e 

lso 13485 vazacaktrr' k
5. Stripin iiaerindeki indikatiir' sterilizasyon sonrasr aqrkga okunabilen ren

, $$ii#;$:.i'Jiii[li;r..rde bir sorun varsa renk defiieimi ,'referans renk" ten

farkh renk ve tonlarda olacaktrr'

7. intlikatiirler .tttili'"tyof ilit"t'oau rsr ve nemden etkilenerek form bozuklu[u

edstermeYecektir'
*. i""u.i- ,ir*,nJt to" kullanma tarihi 

' 
Lot b-ilgisi olacaktrr'

9. Normal oda koqullarrnda t;ki;;;;ilit(%30:60 nem' 0-30'c srcakhk)

ib. ti.ti" ""-"ne 
iie de[erlendirilecektir'


