
T.c.
Hırran Üniversitesi Araştrma ve Uygulamı Ha§tanesi

TEKLiF FoR\tt
HARRAN
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Ahm No

: sTERlLızAsYoN ÜNlTEsl MArzErüE ALıı!fl
: Teklif Melcubu
:30618
ı 0o926

-Fiyalar KDv Ha.iç olarak verilmelidiİ, Malzemelerin Maıkası vcya Özelliği muılaka belirtilmelidiİ.
_UBB soıgulamasına gore en diişük 3 teklifbaz alınacaldr. sGK Ödeniİ/Ödenmez teklifİe belinilecektir

-stİt kodi belirtiımereo ıeklifler değeılendiıme dışı bırakılacakır. Pakete dahil olup olmadığı lekliffe bclırtil€cekir.
_SUT fiyatıru aşan tüifler değeılendirme dışt bıraklacaktr, Ödemeler muayene kabul sooms, 1_3 Ay arasındadır.
_İĞx İ",arrnİ- UBB,den kayDaktanan kesin(iler dmımuıda )4ikleniciye ödeme yapılmayacak ı,e yüklenici hiÇbir hak talebinde

buluımayacrktr.
-sGK Ödenir/Ödenmez
-Pakae dahildir/düil değildir
_TaDmlaytct Firma bilgi; olmalı ve teklif birlike sGK sorgülamam sistemiıin çıktı$ tekIif ile birlit(e veriImeIidir,

-Teklif formunda betiailmiş olan sUT Kodları ve uBB Firma Tanrmlayıcı No eşleşmelidi,,

-Teklifwren isteklile, üukartdaki tlım maddeleri şartsız kabul etmiş saylac-allf.
ldaıe No : 63760.38.32.00.01.330
-idare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrma ve Uygulama Hastanesi

-Ekap Kaydı için )Cr4L dosyası için gerekli idaıi bi|giler 1ııkarıda bildiri|miştir.

§on Tcklif Tarihi: 07.12.20|8

.Tanınlıyıcı firma bilgisi olmatt ve teHif ile birlike sGk sorgulama sisteminin çtkt§l reklif ile birlikte verilmelidi,

Tanlmlayd Firma ve
UBB

Bİrim ToplamBirimisut
Kodu

M ikta rıs.No Mal / Hazmet Adl

ADET10sTE DRoJEN
PERoKsiT sTERiLizAsYoN
AJANı

Genel
Toplam((DV

Ha

ŞANLIURFAAdres Anşıırma ve U}gulama Hastanesi osmanbey Kampos0

Doğrudan Temin Mail : doeİudantemin@harran,edu.tİ
lhale MaiI Adİğ§i : satinalma63@hotmail.com

lnibaı ıelefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faİs : 0 (4l4) ],l4 40 00

Doğİudan Temin lıeüişim : 0 (4l4) 344 41 78

İhate iıetişim: 0 (414) 3,14 41 65-5El0
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HiDRoJEN PERoKsiT GAz PLAZMA sTERıLızAröRü ıçıN
HıDRoJEN PERoKSıT KARTuşu AJANı TEKNıK şARTNAMESı

t. Teklif edilen Hidğen peroksit şişesi, hastanemizde kurulu olan Hidğen Peroksit Gaz Plazma
§lterilizatörü cihazına uyumlu olmalıdır.

2. Hıdrojen Peroksit şişesi 25oml'lik ambalajlafda, 140ml net kullanım hacmine sahip olmahdır.

3. 126 |itre net kapasiteli sterilizatör için,,l tüp ile 17 uzun, 34 klsa döngü yapllabihelidir.

4, Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 8 ay'dan az olmamaıldiıTl

5, Şişenin içinde bu|unan sterilizasyon ajantnln etken bileşeni %55-60'llk Hidrojen Peroksit

kimyasah olmahdır.

_ 6. Tek|if edileoek her bir şişnin Üzerinde CE markası ve barkod bulunma|ı ve cihazdaki barkod

okuyucu sistemle uyumlu olarak otomatik tespit edilebilmelidir,

7, Ürün numune ile değerlendirilecektir
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