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Fiyalaı KDV Haıiç olarak verilınelidir. Malzemclcrin Maıkası veya Özelliği mütlaka belinilmelidir.
UBB sorgu|amasına göre en düşlık 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez tekliffc belinilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değer|endirme dışt bırakılacakttr. P8kete dahil oIup o|madlğı tğkIiffe belirtilecektir.
sUT İiyaıln! aşaı teklifler değerlcndirme dlşı bırakllacaktır. Ödem€l€r muaycne kabul sonıası 1-3 Ay aıasındadlr.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiIer durumuıda }tklcniciye ödeme yapılmayacak ve yüklcnici hiçbi. hak talebinde
bu!unmayacaktır.
Teklif vcrcn istcklilcr yukandaki tllm maddeleri şartsız kabul ettniş s8yılacaktır.

sonTeklifTırihi: Ot.o2_. 2.9{ r

|Tanımlayıcı firma bilgisi olmalt ve teklif ile birlikte sGK sorgu|ama sistcminin çıktlsı ıcklif ile birıikte verilmelidir

idare No : 63760.3 8.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşlırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
FiYat

Tanımlayıcı Farma ve
uBB

1 N-95 TBc BASİL KoRUYt o,
MAsKE

250 ADET

2 MAYI ETIKETI 50000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Ar8şttrma ve Uygülama Haslanesi osmanbey Kampo§o ŞANLIURFA
lnibat lelefon: T€l.:0 (4I4)3444165 Faks :0(4l4)34441 69



MASKE (N95} TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ürün, EN149:2OO1 FFP3 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve bu standardın
gerekliliklerine göre üretilmiş olduğu belgelendirilmelidir.
2.Ürün, özel birfiltre materyaline sahip olmalı ve BFE (Bakteri Filtrasyon Kapasitesi}>99,9%
oImalıdır.
3.Ürün kullanıcı personeli, enfeksiyonlardan koruma amaçlı olup ince tozlara ve laser v.s
dumanIarına karşı koruma sağlamalıdır.
4.Maskeler üzerinde nefes verme subabı bulunmalıdır
5.8urun bandı güçlü olmalı kolaylıkla kırılmamalıdır.
6.Ürün hafif yapıda ve yumuşak bir iç yüzeye sahip olmalıd|r.
7.Ürün yumuşak kenarları sayesinde farklı yüz tiplerine uyum sağlamalıdır.
8.Ürün yuvarlatılmış kenar|arı sayesinde yüze rahatlıkla oturmah ve dudaklar ile temas
etmemelidir.
9.MaskeIer depolama sırasında kirlenmeyi önlemek icin tek tek paketlenmiş olmalı
10.Alerji riskini ortadan kaldlrmak için lateks içermemelidir.
11.Kullanıcıya rahatsızlık vermemesa açin kokusu minimize edilmiş olmalıdır.
12.Ürün kutusu içerisinde ve üzerinde kullanma talimatı olmalıdır.
13.Ürün üzerinde herhangi bir yapışkan kullanılmamış olma|ı ve yapışkan yerine ultrasonik dikiş
kullanılmış o|malıdır.
14.Ürün hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi tarafından değerlendiriIecek. Marka, kod
numarası ürün üzerinde basılmış olmalıdır
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MAYi ETlKEri TEKNİK şARTNAMEsi

1-Etiket serumların ü2erine yapıştırılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

2-Mayi etiketinin üzerindeki yazı aşağıdaki şekilde düzenlen melidir:

-Hastanın adı soyadı:

-Mayinin adı :

-İlacın adı-dozu:

-İnfüzyon başlangıç tarihi/saati:

-İnfüzyon veriliş süresi:

-Hazırlayanın adı-soyadı :

-imza :

3-Gelen mayi etiketleri yırtık, silik, okunaklı değilse,yapışkan ı iyi yap|şmıyorsa yüklenici firma

yenisiyle değiştirecektir.

4-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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