
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma Ye Uygulama Hastane§i

Sıra No: 00446
Konu: TekIif Mektubu
işin Adl: AMELiYATHANE-oRTAM DEZENFEKSiYoN ciHAzl
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Marka§t veJa Özelliği mutlaka belinilmelidir.
UBB §o.gu|amasına göre en düşük 3 ıeklifbaz aıtnacakıtr. SGK odenir/odenmez teklifte belinileceltir.
SUT kodu belirtilmeyen tekıifler değerlendirme dışı blrakıaçakttr. Pakete dahil olup oImadığt tek|ifte belinilecellir.
sUT fiyabnı aşan teklifler değerlendirme dtşl blrakllacaktlr, Ödemeler mual,ene kabul sonrast 1-3 Ay aİasındadlr.
ScK Taİafından UBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda yokleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacakttr.
Teklifveren istekliler 1ukaııdaki tüm maddeleri şaİtsız kabul etmiş sayılacaktır.

SonTeklif Tarihi: Ol , oL, La,|8

*Tanımlalrcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikre SGK sorgulama sisteminin çıknsı teklifilç birlikıe veriImeiidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşttrma ye Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

s,No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
FıYat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 oRTAll DEzENFEKsiYoN
cİHAZI

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Aİaşltrma v€ Uygulama Hasıanesi o§manbcy Kampaiso ŞANLlURFA
lnib.t telefon :Tel.: 0 (4|4\344 4165 Faks:0(4l4)3444169



yüKsEK DüzEy TERMiNAL DEZENFEKsiyoN clHAzl TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

. Programatörü m3 cinsinden ayarlanabilmelidir. 30-300 m3'e kadar hacimdeki ortamı
pulvarize edebilecek kapasitesi olmalıdır.

o cihaz solüsyonu 7ml/m3 oranında ortama pulvarize edebilmelidir.
o cihaz insansız ortamda çalışabilmeli, cihaz ayarları yapıldıktan sonra oday| terk etmek
. için uy8ulamaya başlama zamanı tanımalı, bu gecikme zamanı 1dakikadan 540

d akikaya kadar ayarlanabilir olmalıdır.
o İşlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı ka|malıdır.
o Cihaz hafızasına 1-8 kullanıcı veya 1-8 oda kayıt edilebilmelidir. Rutin uygulamalarda
. sitemin aksamaması için oda ve kullanıcı bilgilerinin kaydedildiği barkod sistemi

olmalıdır.
o cihazın usp bağlantısı olmalı ve pulvarizasyon yapılan ortam ile ilgili veriler cihazın

Hafızasından bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir.

iHALEY| ALAN FiRMA AşAĞlDAK| özELLiKLERE sAHiP 10o LiTRE SoLisYoNU BEDELsiz
oLARAK VEREcEKTiR.

1.Ürün kapalı hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahil tüm yüzeylerin yüksek

düzey dezenfeksiyonunu sağlamalıdır,

2.Kullanıcıya toksik etkisinin olmaması için gümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini
içermemelidir.

4. Ürün mikron düzeyinde, aerosol hale gelebilir özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında
ortamda herhangi bir çökelti ve ıslaklık kaimamalıdır.

5. Ürün mikrobiyolojik etkinlik olarak NF T 72-281 standardına (Hava Yoluyla Dezenfeksiyon

Standardı) göre test edilmiş olmalıdır. Bu standarda Böre 
-l ml /m3 uygulandığında 30

dakikada bakterilere (Pseudomonos oeruginoso, Escherichio coli, Enterococcus hiroe,

Stophylococcu5 aureus), ve 5O dakikada virüslere |Polio virüs, Adeno virüs ve Norovirüs dalıil|,

60 dakikada mikobakterilere (Mycobocterium terroe dahil\,120 dakikada mantarlara
(Aspergillus brasiliensis) ve 120 dakikada sporlu bakterilere (Bocillus subtilis) karşı etkili

olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair EN lSo u023|2oo5 akreditasyonuna sahip

uluslararası akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının

orijinatlerini ve iİgili laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif
dosyasında sunmalıdır.

6. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmaması için geniş materyal

uyumluluğu olmalıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda olmalıdır

l0 T€sl

3.Ürün kimyasal içerik olarak yüksek düzeyde dezenfeks|yon sağlaması ve kullanıcıya toksik
etkisinin olmaması için hidrojen peroksit, perasetik asit veya ikisinin kombinasyonunu
içermelidir.
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Urünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kala miadı ya klaşan
rünleri firma yenisi ile değiştirmelid ir.

9. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir.

10. Ürün CE belgeli olup T|TUBB kaydı olmalıdır.

11. orijinal ambalajındaki ürün numuneleri, ilgili birim tarafından denenerek birim
sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılı olarak alınacaktır. Ürün
seçiminde ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate
alınaca ktır.

12. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağlığı kurumu başta olmak
üzere her seri iÇin Yeterlİ sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için
gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamam lanacaktır.


