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HARRAN

T.c.
Hırran Üniversitesı Arıştırmı ve Uygulama Hastanesi

TEKLIF FORMU

: AYNiYAT SAYMANLIK BÜROSU - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00029
: 00047

İşin Adı
Konu
İslem No
Ahın No

YAKLAŞIK MAALİYET iÇİNDiR.

Son Teklif Tarihi: l8.01.20l9

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 GOMI"EK DosYA şEFFAF 15000 ADET

2 KLASÖR GENİŞ PLASI-İK

3 KLASOR DAR PLASnK 500 ADET

A4 Fo_ToKoPİ KAğDI ( 80 G
500 tlJK )

3500 PAKET

5 DEÜCİ / ZMBA MAKİNASİ
(oRTA )

100 ADET

6 NÖBET DEFTERİ 100 ADEI

7 KURŞUN KALEM 250 ADET ]

8 TUKENME KAtEtl ( MAVİ ) 2500 ADET

9 TUKENMEz KAL"EM (KIRMIZI) 250 ADET

10 8ARKoD ETİKEn 4OMMX3OMM 4000 RULo

11 MAKAs 500

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

Adrcs: Aİ§tlrmı v. Uygulama Hasıanesi osmanb€y Kamplıs0 ŞANLIIJRFA
Doğudan Temin Mail : doğudaııtemin@haİran.cdu.t
ihale Mail Adresi : şe!igg@8.@İ9]Egil§gn

lrıibaıtelefon: Teı.: 0 (4l4r344 44 44 Faks:0(4l4)3444000
Doğrudan Temin lletişim : 0 (4ı4) 344 4l 78
İhdc İlctişim : 0 (4ı4) 344 4ı 65_5810

-Fiyalar KDv Hariç olarak vcri|melidir. Malzemelerin Maİkası veya ÖzeIliği mutlak8 beliİtiknelidir.
-UBB sorgulamasııa göre en dlışOk 3 teklifbaz alınaca}tır. SGK Ödenirodenmez teklifte betirtiIecektir.
-SUT kodu belinilmeycn tekliİler değcflcndirme dışt blrakılaciktır. Pakete dahil olup olmadığt teklifle be|inilecektir.
-sUT fiyattnı aşan tekıifler dcğerlcndirmc dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
-SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintile. durumunda 1,Oklcniciye ödeme yaptlmayacak ve yoklenici hiçbi. hak ıalğbinde
buıunmayacaktr.
-SGK Ödcnirödenmez
-Pakete dahildir/dahiI deği!diİ
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam siseminin çılıısı teklifile birlikte verilmc!idir.
-Teklif formunda bçlirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Fimıa Tanımlaytcı No cşIeşmğlidir.
-Teklif vcren istekliler yukarıdaki tom maddeleri şaİtsız kabut eğniş sayılacalİır.
ldare No : 63760.38.32.00.o1.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrna ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için geıekli idari bi|giler yukanda bildirilmiştir.

1250 ADEI

4

ADET

rTanımlayıcı firma bilgisi olmalt vc teklif ilc birlikte sGK soİgu|aİna sistcminin çlktısı teklifile birlikıe verilmelidir.
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GÖMIEK şEFFAF DosYA

1.1 paket 100 adet olmalldır.

2.Kaliteli olmalıdır.

3.Boyutları A4 kağıdının kullanımına uygun olmalıdır.

4.Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.
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1.Delikli dosyaları içine alabilecek demir mekanizmalı olmalıdır. Mekanizması arızalı olanlar
yenisi ile değiştirilecektir.

2.Dar ve 8eniş boyutları o|mahdır.

3.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır

4.Ulusal ve uluslar arası kalite standart belgelerane sahip olmalıdır.
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FoToKoPl KAĞIDI A4 Tf,KNİK şARTNAMESİ

1. Fotokopi kağıtlarının boyutu, Ts 506 EN 202ı5 standardlnda belirtilen A4 (210 mm x 297 mm}

boyutunda olacaktlr.
2. Boyut toleransı ende ve boyda t 90,5 olacaktlr. Bir top içesinde birbirini takip eden tabakalar

arasındaki boyut farkhhğl 0,4 mm'den fazla olmayacaktlr.

3. Fotokopi k6ğltıarlnln elyaf dağlllml (formasyonu} düzgün ve homojen olacak, keğttlarda toz,

kiı leke, benek, yırtık, delik, kınşıklık, buruşukluk, katlanma, kNrılma, birbirine Yaplşma,

potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmayacaktır.

4. Fotokopi k6ğıtlarının kenarları aynl ölçtide düz8ün ve pürüzsüı kesilmiş oıacak kenar tozu

bulunmayacaktlr.

5. Fotokopi kağıtları ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla

kuruluktan iıefi gelen kıvrılmalar o|mayacak, kağltlar düz8ün şekilde istiflenmiş olacak, yan

yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya duz8ün istiflenmemesinden ile.i gelen 8irinti ve

çıklntılar bulunmayacaktlr.

6. Fotokopi k6ğıt|arı % 10o b€yazlatlımlş kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanllmış

kağıt elyafı ite mekanikselodun hamuru ahtiva etmeyecektir.

7. Fotokopi keğltlarlnln su yolu (Makine Boyu Yönü}, 44 boyutlu fotokopi kağltlarında uzun

kenara paralel olacaktlr.

8. Kağıtlar 1. Sınıf 78-82 gr/m2 ağırlığında olmalıdır.

9. lSo Beyazhğı en az % 86 olmalıdır.

10. Fotokopi kağltlan ayrl ayrı keçe yüzü v€ elek yüzünden başlanarak arkah_önlü çift tarafh

kopyalamada; çift alma, slklşma ve tozlaşma olmadan. kağltlarda klrlşma, ondülasyon, boyut

değişimive bariz klvr||ma vb. aksakhklar meydana gelmeden kopya alınabilmelidi..

11. Fotokopi kağltlan Ts 4331 standartlannda uygun olarak etiketlenmiş olacaktır,

ı2. Paketler içerisındekitabaka saylsı en az 500 adet olacaktlr,

13.Depolamavenakıiyeslraslnda,içambalaipaketlerikapatmayeflerindenaçİmayacakambalaj
kağldlnda ylrtllma Veya patlama meydana gelmemelidir,

14. Fotokopi kağltları, uytun depolama şanlarlnda teslim tarihinden ıtibaren en az 1 yll süre ile

malzeme Ve üretim hatalarlna karşı firma garantİsi altlnda olacak bu süre içerisinin de

şartnamede belirtilen bütün öze|liklerini koruyacaktır, Fotokopi keğltlannda herhangi bir

şikayet allnması veya muayeneİer slra5ında rastlanmayan teknik şartname5ine uygun

şartnamesine uygun olanları ile bedelsi2 değiştirmeyi 8aranti edecektir,

ı5.Siparişiverilenürünlerinteslimta.ihindenitibarenmiadlarlntndolmaslna2/3kadarsüre
olmatldlr. Yani teslim edilen ürünlerin kullanlm süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış olmahdır,

Teslim edilen üfünler karışık miadh olmamalıdır,

16.Tıiketilmişürünler,fiyatanışıgözetmeksiıinsonkullanımsürelerinindolmasınaüçaykala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uy8un yenı miadlarl ile en geç

15 gün içerisinde değiştirilmelidir,

ı7. Bakanhkça toplanmaslna karar Verilen ürünler geri ahnıp toplanllan seri numarahlar dışlndaki

serilerle fiyat farkl aranmadan aynl miktar olarak değiştirilmelidir

ıE. sipariş edilmiş olan ürün|er siparişe uygun olarak teslim edilmeıidir, Jenerik eşdeğerleri kabul

edilmeyecektir.
l9.
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DELici zlMBA MAKiNEsi oRTA BoY

,l- orta Boy olmalldlr.
2- En az 25 adet fotokopi kağldlnl düzgün bir şekiıde delmelidir.
3- Piyasada satllan kaliteli cinsten olmalıdlr.
4- Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.
5- Ulusal ya da uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalldlr.
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KURşUN KAl-EM TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.
2. Ucu dayanıklı olmalıdır.
3. Kalemtıraşla açıldığında ucu kolay kırılmamalıdır.
4. Ürün numuneye göre değerlend irilecektir. t, (ı.
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TüKENMEZ KALEM MAVİ ffiRMIzI TEKNtK şARTNAME

1.kapaklı olmalıdır.
2.mavi ,kırmızı renkli olmalıdır.
3.numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
4.kalemlerin mürekkebi akmamalıdır.
5.yazımı düzgün olmalıdır.
6.piyasada satın kaliteli kalem olmalıdır.
7.ulusal ve uluslar arası kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.V
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Barkod Teknik Şartnamesi

1. Kendiliğinden yapışkanlı, yapışkanı çok kuwetli olacak.

2. 5ınıf Avrupa [AMiNE TERMAL kağ|ttan İmal edilecek olup, dayanma süresi en uzun olan tercih
edilecektir.

3. 1 adet etiket boyu 6 mm*3 mm olacakt|r.

4. Her rulo 1000'erli olacak

5. Birinci kalite olacaktır.

6. Barkod kağ|dı perfereli olacaktlr.

7. Etiketler Barkod cihazlnda rahathkıa çalışacak özeIliklerde oIması gerekmektedir.

8. Tekliflerde numune etiket Verilecektir.

9. satIcl firma tüm etaketleri Hastane Ve Döner sermaye Bil8i Yönetim sistemi ( HBYs) Başkanlığı'na
teslim edilecektir.

10, Çıkabilecek nakliye bedeli ihaleyi alan firma taraflndan ödenecektir.
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MAlüs

1.Kağİt, mukaVva, karton, fotoğraf Vb. keser özellikte olmalıdır.

2.Pasianmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

3.Kesimi düzgün olmalı, makas ucunun kesme özelliğini kaybetmemelidir.

4. Plastik saplı olmalıdır.

5.Numuneye göre değerlendirme yapılacahır.

6.Makaslar büYük küçük ve orta boy olacaktır. Miktarlar hastane komisyonunca belirlenecektir.
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TEKNiK ŞARTNAME

NÖBET DEFTERi

1-Ebat:25xl9cm olacak

2-Kağlt:l.hamur 80 gram

3-Baskı: Arkalı önlü baskı|ı olma|ı

4- ciltleme kalın mukozavan üzerine suni deriyle kaplanmış şekilde olmalı,

cilt rengi lacivert oImalıdır,kapak üzerinde hastanemizin adı ve logosu olmalıdır.

5- Sayfa say|sı 250 yaprak sayıs| 500 olmah

6-İplik dikişli olmalı dikişleri sağlam olmali sayfalar dağılmamalıdır ve telli olma|ı

8-Nakliye ve işçilik firmaya ait o|malı

9-Firmayalar ihaleye numune sunmaları gerekiyor.

9-Ürün numuneye gore değerlendirilecektir.
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