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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya 6zellif,i mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgularnaslna gdre en diltiik 3 teklifbaz alnacakhr. SGK Odenir/odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belinilmeyen teklifler degerlendirme drqr brrakrlacalrtrr. Pakete dahil olup olmadrF teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatml atan teklifler deEerlendi.me drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yilkleniciye iideme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde
bulunmayaca-ktlr.
Teklif verer istekliler )ukandaki ttim maddele Frtslz kabul etmi; sayrlacaktrr.

Sonrekrifrarihi: l,l , OZ 2.,t\ _=as\ 1\] ()c)

anrmlaytcr bilgisi sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlille verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.01.330
idsre Adr : Hanan Universitesi Ara$hrma ye Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydr igin )Cr4L dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilrniqtir.

S.No Mal / Hizmet Adt Miktan Birimi i Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1 MAVI KAPAKU CAi4 5i5E 1000
ML

10 ADET

2 r"rAW KAPAKU C.AM SISE s00
ML

10 ADET

3 HIDROJEN PEROKSIT 100 r,4L

4 SODYUI'4 HIDROKSiT 3 KG

5 HAREKET BESIYERI 3 KUTU

*T firma i olmal ve teklif ile SGK

Adres: Arastlrma ve Uygulsma Hastanesi Osmanbey KampUsU SANLITIRFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (414)344 4165 Faks:0(414)34441 69
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\ clrvr MALZEME TEKNiK SARTNAMESi

Mavi kapakll cam Sise 1000 mlolmah. Borosilikat camdan i.iretilmi5 olmalr. Vidah kapakL olmah.
Otoklavda steril edilebilmeli. lsrya, asit ve solventlere dayanrkh olmah.

Mavi kapaklt cam SiSe 500 ml olmalr. Borosiiikat camdan iiretilmiS olmah. Vidalr kapakl olma1.
Otoklavda steril edilebilmeli. lstya, asit ve solventlere dayanrkh olmah.

Hidrojen Peroksit Teknik gartnamesi

1. M ikroorgan izmalann katalaz enzim varlgrnr test etmeye yonelik ve kullanrma hazrr olmalrdrr.
2. Koyu renkli gi5elerde muhafaza edilmelidir.
3. Uretim tarihinden itibaren en az 2 yrl miadlr olmalrdrr.
4. Getirilen demo cirnekler laboratuva rrm rzda galgrlacak uygun gdr0liirse kabul edilecektir.
5. Ambalajr iizerinde iiretim tarihi, lot/ seri no ve son kullanma tarihiolmaltdtr.
6. Test CE belgeli olmalrdrr.
7. Salhk bakanhpr UUB kaydr olmaldrr.
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Sodyum Hidroksit Teknik $artnamesi

sodyum Hidroksit HNao formilliinde olmahdtr. 1Kg hk gigelerde olmahdrr. son kullanma

tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 2 yrl si.ireli olmahdtr. Uluslararast uretim standartlarlna

uygunluiu belgelenmelldir.

Mikrobiyolojik Besiyerleri Teknik $artnamesi *

Besiyerlerinin tamaml toz yaprda, 500 gr'hk ambalajlarda ve oda srcakh[r ko5ullartnda

saklanmaltdrr.

Kutulanniizerindebesiyerininadt,saklamakoSullarl,formiilasyonu'lotnumarasl'son
kullanrm tarihi, formiilasyonu ve haztrlantgt aClkga belirtilmis olmahdlr'

Besiyerlerinin kullanlm siiresince tiiketim htztntn yava5lamasr veya bagka bir nedenle mladrntn

yaklnlagmasrhallndeilsilifirmayaengegbirayoncesindenbildirilmesihalindeaErlmamtS
amuataltan uzun miath olanlarr ile ( en az 6 ay ) iicretsiz olarak e$it sayrda deEistirllecektir'

Miadr iiretim tarihinden itibaren en az iki yrl olmahdrr'

Teslim edilen besiyerlerinin kutularrntn 0zerinde bulunan atimunyum folyolarrn agllmamlt ve

zedelenmemisolmaslgereklidir.AcllmrgvezedeIenmisolanlaryenileriiledeEigtirilmelidir,

Teslimedilecekbesiyerlerinini]retimlotnumaralartntn,laboratuvarstandardizasyonunun
saIlanmastbaktmrndanherkalemlginaynrolmast,farklrfarklllotnumaralartnasahip
olmamasr gerekmektedir.

Laboratuvargalt5anlartntngi,ivenli[iagtstndanbesiyerlerininformUlasyonundaantibiyotik,
toksik ve zararlt maddeleri bulundurmamast gereklidir'

Besiyerleri igin ihale Oncesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD'dan uygunluk belgesi

alrnmaltdtr.

Besiyerlerl lso 9001 standartlarlnda t,iretilmis olmalt ve ihaleye igtirak eden firmalar kalite

sertifikalartnr ihale esnaslnda belgelemelidirler'

l0.SatrctfirmaihaledosyasrndabesiyerlerininayrlayrlMsDssertifikalarlnlbelgelemelidir.

ll.Firmalarteslimatslraslnda,teslimedilecekolanhermalzemeninlotnumaraslnaaitkalite
sertifikastnl teslim etmelidir.

12. ihaleye katllan flrma ana distribi]tor flrma taraflndan verilmiS olan yetki belSesini Ve [jretici

firma taraftndan ana distribiltor firmaya verilmi5 olan yetki belgesini belgelemelidir'

13. Laboratuvar Sartlarlmlzda kullantlmamr5 ve denenmemig iiriinler de!erlendirme dt5t

brrakrlacakttr.

14.Testlerlaboratuarlmlzlnihtiyaclhalindepeyderpeyteslimedilecektir.

Uretlcifirmaihalesonrastbesiyeriperformanstestiiginstandartmikroorganizmalartliyofilize
halde2,liswabSeklindeijnitemizeteslimetmelidir.Teslimedilecekmikroorganizmalar
kesinlikle sertiflkall ve stvt buyyon igerisinde olmamahdrr'Teslim edilen mikroorganizmalarla

beraber bakteri saklama boncuklu vialleride beraberinde verilecektir.Verilen[\filize swab

4.

5.

6.

7.

8.

9.

beraber bakteri saklama boncuklu vialleride_ beraberinde verilecektir.verilenf\filize swab

geklindeki mikroorga nizmala r AICC serttT6( olmald rr'V-edlen standart mikrqgbnizmalartn

rsolTo2sbersesideverirmeridir' 
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