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-Fiyalat KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaia belirtilrnelidir.
-UBB sorgulamasına göre €n doşük 3 teklifbaz alrnacaktlr. sGK Ödenir/Ödenmez tekli{İe belirtilecektir.
-SUT kodu belirtilmeyen teklifler değellendirme dlşı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı tekliffe b€lirtilecektir.
-SUT fiyatını aşan leklifler dtğerleıdirmc dışı bırakılacaktır. Ödemelcr muayene kabul sonra§ı 1-3 Ay aiasındadır.
-SGK Taıafindan UBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda yük|cniciye ödeme yapılmayacat ve üüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödenirödenmez
-Pakete dahildir/düil değildir
-Tanımlayıcı Firma biIgisi otmalı vc teklifbirlikte SGK Sorgulamam sistcminin çıkttsı teklifile birlikte veri|melidir.
-Teklifformunda be|irtilmiş olan SLn Kodlan ve UBB Firma TanımIayıcı No cşleşmelidir.
-Teklifvcrcn istcklilcr pkandaki tüm maddeleri şanstz kabul etmiş sayılacalİtr.
-İdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşlrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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EtDlvEN NoNsTEilı. sııırı- ıvıloluıı- IARGE TEı(NiK şARTııAMEs|

1.Eldivenıer vıniı hammaddeden üretilmiş olmahdlr,

2.100, er adetlik kullanımı kolay paketlerde;Srnall, Medium ve !arge boylarda ve anatomik yapıda

olmahdır.

i.E|diventerin yüzeyinde çatlaklar. kabarcıklar, lekeler ve kullenlmı kfrü vönde etkileÇcek YiheV tusurlarl

irırirr..ı,ai.. iıjzeye ierrahi a|et|erin kolaY tutulmaslnı sağlayacak öze|likte olmalıdır.

4.Eldivenler yırtılmaya dayanıkh yekpare üıetilmiş ve pudra§ız olmahdır,

5 .€ldivenler non-steril olup sağ sot aynmı olmamahdır,

6. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamahdır,

s.ihaıeye gireŞıme'k için üretıciden veya ithalatçıdan YETKiLİ sATlcl belgesİ gerekmektedir,

9.Eldiven bırİm ambalajı üzerinde;

a.Müayene e|diven olduğu,

b.Tek kullanımhk olduğu, steril olmadığı,

c.Muhafaza şekli,
d.Ambalaİn açılma yönü,

e.Beden , tot no,

f.son kuılanlm taıihleri,

6.AQt Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti}

l0.MaIzemenin tüketimi sırasında İ,İ"İ, 1ı.iinl, r",ş,l,şıldığında, sağlamlar ile licretslı olarai

değiştirilmeıidir.
iı]uırsaı ya oa uıuslar ardsı standart belgelerinden birine sahip olmalıdlr,

Ürünler Sağlık Uyguı"r. ,"uııgıno" iJ, ""ı"n;rkod(uBB 
kodu} ve etiket hükümlerine uygun olmalıdıt,

Uygun olmayan ürünler ihale lzerle/inde kalsa bile teslim alınmayaok ve gerekli işlemler yapılacaktır,

12. T,c sağhk Bakanıığı tannnoan Jnaı,",,ş *ıi",ıuı,5al Biklgı Bankag kodu ve teknık özellikleri

okunaktı olarakyazılmtş olmalldlr, l ___ tll..__l all_i A.^t.<ı kn.lllna_ istekli
13.Teklifedilenmalzeme,T.c.sağhk8akanhğıtaraftndanonaylanmısUlusalBi|giBankasıkoduna,istek
firma teklif ettiği maızemeye aıt uiuir] siüi,glik.rno.n alınmış firma tanımlayıo koda sahip olmalıdıı,

14, Sağltk Uygulama Tebliği gereği;;; j,İ, ,İ' ugs l"d, olmayan firmalar değerlendirme dışt

?f.illİİiiİil *, ,eya tekıif ediıen mahn, iıaç ve Tıbbi cihaz uıusaı Biıgi Banka$na kayıth oıdukıannı

tasdik edici belgeler olmahdır,

15. Eldivenler idarenin isteğ doğru|tusunda partiler halinde veya.tamamı teslim edihcektir,

17. Yüklenici firma uo.rı ," t,,t"ıitiitiil"illnisilıe aeğıştireciğıne dair taahhütnameyi Muayene Kabuı

lİlİİİlHİİj}:İ',]l* ,,nnu"," ,ygunıuğu değerıendiriım€k üzere her kaıemden, en az 1,er paket

lİ*;:r:u"ş'_*:H5ş;lll,.İliİi['i;",,".eıenmesiistenmesıhaıindetümmasraffar
yukleniciye aittir.

20. Teklifi oluşturan b€lgeler ve ekleri ile il8ili diğer dökümanlar( kataloB dahil) Türkçe olacaktır, Ba$a

ditde sunulan betgeler yeminla te;;.nı"ii",ai,no"n v.pllmlş ve noter taraflndan onaylanmlŞ olmas|

durumunda geçerli sayllacaktlr,
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