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Fiyalar KDV Haıiç olaıak verilmelidi.. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka bğlirtilmelidiı.
UBB sorguIamasına gö.e ğn düşük 3 tek|ifbaz alınacakrır. SGK ÖdenirÖdenmez ıeklitic belinilccekıir.
sUT kodu belirtiimeyen teklifle. değerlendirme dlşt bırakılacakıır. Pakete düil olup oımadlğl tckliffe belinileccklir.
SUT fiyatınl aşaı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabut sonrasl 1-3 Ay arasmdadır.
sGK Taidfindan tJBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yükl€nici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktlr.
Teklif veıen iste klilcryukartdaki tüm maddeleri şansız kabul etmiş say!lacakhr.
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*Tanımlayıcı firma bilgisi olmatı ve teklifile birıikte sGK sorgulama sisteminin ç*tlsl teklifi|e birlikte voriımelidir.

Idare No : 63760.3 8.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşnrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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pAMuK ( HiDRoFiL) TEKNix şınrıııursi

l.Temiz, beyaz, yumuşak, ince lifli ve hidrofil olmalıdır. Sentetik olmamalıdır.
2. Asit Ve alkaıi ihtiva etmemeli (pH nötr}
3. Su tutucu özelliği yüksek olmalı, hidrofilliği testlere uygun olmalıdır.
4. Boya kulIanılmadan beyazlatılmış olmalı, kokusuz olma|ıdır.
5.Yakıldığı zaman külü beyaz ve çok az miktarda atık bırakan pamuk tercih edilmelidir.
6.Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamalıdır.
7.Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
8. Rulolar paket açıldığında düzgün olarak sonuna kadar açılmalı kopmalar olmamalıdır.
9.%IOO pamuk olmalı, uzun lifli olmalıdır.
10.Mutat solvonlarda çözülmemelidir.
11. Tohum topak say|sı 6 dan fazla olmamalı ve bu durum belgelendirilmelidir.
12. pamuk 1kg'lık paketlerde olmalı, ambalaj pamuğun gramajına uygun büyüklükte olmalı,
sıkıştırılmış olmamalıdır.
13. Ambalaj su ve nem geçarmeyen dayanıklı materyalden olma|ıdır.
14.ihtiva ettiği su miktarı maksimum %7.o olmahdır,
8.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
9.Suya batma süresi 10 cm pamuğun 10 saniye sürede olmalıdır.
15. Saklamaya ve depolamaya uygun plastik ambalajda olmalıdır,
16.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.5.Hıfsısıhha Ens.
Numune gönderilip muayene ücretleri teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.
17. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,
okunak|ı ve bozulmayacak biçimde;
a) lot numarası, b) Üretim tarihi,
c) son kullanma tarihi,
d) ebadı,
e) CE işareti,
f) markası,
g)Türkçe etiketi olmalıdır.
18.Teklif edilen malzeme T,C. Sağlık Bakaniığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
Kod'una, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait U.B.B. den alınmış firma tanımlayıcı kod'a sahip
olmalıdır.
19.Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
20. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın İlaçveTıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı
olduklarını tasdik edici belgeler olmalıdır,
21. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler hatinde Veya tamaml teslim edilecektir.
22. Yüklenici firma bozuk veya hatah ürünleri yenisiyle değiştireceğine dair taahütnameyi
Muayene Kabul Komsiyonuna vermelidir,
23. İstekli firmalar teknik şartnameye uygunluğu değerlendirmek üzere her kalemden en az 1'er
adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
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AsPiRAsYoN KATATERi TEKN|K şARTNAMEsi

1.Sonda şeffaf ve PVc den yaptlmlş olmalldlr, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli
olmall,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakhkta olmalıdlr,
3.8, FR olmalıdır,
4.Konnektör klsml renkli PVc den yapllmlş olmalldlr,
5.sondanln uzunluğu -8- numarada konnektörden it|baren 50-52 (+/-'ı) cm olmalldlr,
6.Uç klsmlna yakln çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı,
7.Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmlş, esnek Ve atravmatik olmalı,
8.Konnektör dişi olmalı,
9,Sondalar tek kullanlmhk Ve tekli steril ambalajlarda olmah,
10,Sondalar oral ve nazal kullanlma uygun olmall,
1 1.sondalar nontoksik Ve apiro.jen özellikte olmah,
12.Firma yeterIj miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek,
sonucuna göre uygun olmadlğı takdirde ihale dlşl blrakIlabilecektir,
,l3.Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki\ yü raf ömrü bulunmalldlr,
14,Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlarl ile ücretsiz olarak
değiştirilmeli,
15.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
1 6.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,


