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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr ve.ya Ozellif,i mutlaka belirtilmelidir.

UilB sorgulamasrna gore en dugiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodir belirtilmelen teklifler de[erlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrlr teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatrnr agan teklifler delerlen&rme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasl l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye 0deme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
Teklifveren istekliler yukarrdaki tum maddeleri gartstz kabul etmig sayrlacaktrr.
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*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmall ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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Tanrmlaytct Firma ve
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1 DEZENFEKTAN KLOR 2000 KG

Genel
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Haric):

,smanbey Kamposo SANLIURFA
Faks :0 (414)344 41 69

Adres: Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi

irtibat telefon : Tel.: 0 (414) 344 41 65



KTOR TEKNiK 9ARTNAME

SIVI SODYUM HiPOKtORiT

1-Satrn alrnacak Sodyum Hipoklorit (NaOCl) igme suyu dezenfeksiyonu amaclyla
kullanrlacaktrr

2-Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) fiziksel ozellikleri; stvt, acrk san renkte olacaktrr.

3-Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) aktif madde igerioi o/o12-16 (120-160) gr/lt olacaktrr.
4-Sodyum Hipoklorit (NaOCl) 25-35 kg.lrk dayantklt plastik bidonlarda bulunacaktlr.

ihaleye kattlacak firmalar iirettikleri veya sattrklan srvr klorun analiz raporlartnr ihale dosyast iginde

sunacaklardrr.

SIVI KTORUN TEMiNi

1-Sru Klor ihtiyaca bagh olarak Hastanemize partiler halinde veya defaten ahnacaktrr. SOzIU yada

yazrll(Faks) olarak bildirilen miktar yiiklenici firma tarafrndan en ge9 10 giin (on ) igerisinde bidonlarla

tutanak kargrhEr Hastanemize.ait Hastanemiz Su deposuna teslim edilecektir.

2-Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.

3-Klorun nakli srrasrnda doEabilecek her tUrl[i zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.

4-Teslimat pazar gtinleri dahil haftanrn yedi (7) gUnU mesai saatleri iginde yaptlabilecektir. Mal bo$alttmt

idare tarafrndan yaprlacaktrr. Bosalan bidonlar tekrar iade edilmeyecektir. idarede kalacaktlr.

5-Stu klor temini igin (nakliye dahil) teklif verecek firmalar, birim fiyatlaflnr siizletme siiresince gecerli

olmak Uzere vereceklerdir. Bu hizmetler igin sdzleSme s0resince ek bir fiyat farkl istenmeyecektir.

6-Klor taSlnabilecek aEtrltkta(20-35 kg) bidonlarla teslim edilecek olup, istenildigi zaman Kilogram tarttmlan

yaprlabilecektir.

6zEt SARTLAR

1-Y0klenicifirma Uretim tesisinde meydana gelebilecek 0retim aksamalarlnda Hastanemiz. slu klor

ihtiyacrnr karttlamak zorundadtr.

2-Srvr klorun nakli icin gerekli ttim giivenlik tedbirleri firma sorumlulu$undadtr.

3-yiiklenici firma ihale dosyaslnda sunacaEt oda kaytt belgesinde "klor,klor gazl,su dezenfekte

kimyasallan.akm sattmt yapabilir"ifadelerinden en az biri yer almalldlr'

4-yUklenicifirma "su dezenfektesinde kullanrlan klmyasallar maddelerin satrcrsl "ifadesinin yer aldrBu ISO

14001:2004+COOS 1:2009(CEVRE YoNETiM SiSTEMi) ve lSO9OOl:2008(KAL|TE Y0NETiM S|STEMi)

belgelerine sahip olmaltdlr.

s-Ytiklenici firma ytlda en az bir defa klorun kullanllacagl yerdeki klor dozaj pompalannl kontrol ederek

baktmtntve istenen dozaj ayarlnr yapacaktrr. arlzah durumdaki pompalann( par9a bedeli birliBimizce

karsrlanmak iizere )afl zasl


