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Srra No: 02238
Konu: Teklif Mektubu
i$iN AdI: AMELiYATHANE-MALZEME ALIMI
Fit Kodu :

Fiyalar KDV HariQ olarak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya ozellifi mutlaka belirtilmelidir.
UbB sorgulamasma gtire en dii$iik 3 teklifbaz alrnacallrr. SGK odenir/Odenmez tekliffe belinileceldir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme drgr brrakrlaca.L:t1r. Pakete dahil olup olmadrgr teklifte belirtilecektir.

SUT fiyahnl a$n teklifler degerlendirme d$l blrakllacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrdst l-3 Ay arasrndadtr.

SGK Tarafindar LIBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye iideme yaprlmayacak ve yiiklenici hiqbir hak talebinde

bulunmayacaktlr.
Teklifve.en istekliler },1Ikardaki tiim maddeleri $artslz kabul etmig sayrlacakh..

son Tekrif rarihi: 2X . Ot.2ol? Sa-{ - laL

*Ta mlayrcr firma bilgisi olmalr ve teklifile birlikte SCK so.gulama sisteminin grktrsr teklifile birlikte verilmelidir'

idare No : 63760.3 8.32.00.01.330
idare Adr : Harran Universitesi Ara5tlrma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilni$tir.

S.No Mal / Hizmet Adr Sut
Kodu

Milcan Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanrmlaylct Firma ve
UBB

I OTOKLAV CONTASI 8 ADET

2 i PAKETLEME ciHAz Yurcr
i KARruSU

20 ADET

] TERMAL YAZIO ETIKETI
iNDiKARORU

25000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

Adres: Arattrrma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampilsii $ANLIL
irtibat telefon :Tel.: 0 (414) 344 4165 Faks : 0 (414) 344 41 69



coNTA TEKNiK $ARTNAMESi

1. YUKSEK BASINC VE ISIYA DAYANIKLI OTMALIDIR.

2. yUMUSAK sir-ixoruonru irunl e oiuvrig oLMALTDTR.

3. VAKUM HATTINDA ESNEK OIMAIIDIR.

4. 21MM KALINTIGINDA OTMATIDR.

s. gasrarurruizDE KUttANttAru cixlza uyuMru otMADtR.



STERiLizASYoN KAPATGEC C|HAZI KARTU9U TEKN|K $ARTNAMES|

1-Ameliyathane kliniginde, sterilizasyon unitesinde kullanrlan cihaza uyumluolmaldrr.

2-UrUn orjinal olmal cihaza zarar vermemelidiL

3-Bozuk kartuglar yenisi ile degi$tirilecektir.

4-Unin numune ile degerlendirilecektir.



TERMAL YAZICI IGIN BUHAR VC E.O INDIKATORLU
srERiLizASyoN EriKETi TEKNiK $ARTNhMESi

1) Etiketlerin iizennde bastnglr buhar igrn ve etilen oksit igin su bazlt toksit
madde ige:'meyen indikarbr ol.rcaktrr. indrkator Referans renge belirgin
ve nct d onugum sallanralrdrr.

2) Etiketler 9ift jndikarbrlu olmalr Buhar otoklavr ve Etilen oksit
sterilizasyonunda ku lla n r la b ilnr eiid ir.

3J Etii(etlerin tutkalr otoklavda 13,t qC de kullanrldrIrnda -yaprSma r-rz.eliiIini
kaybetmemeli iz brrakmanralr sctlerden ayrtlmamlrdtr.

4) Buhar otoklavlarda 121 aC'de 15 dakikada ve 134 qC'de 3,5 dakikada
renk deIiqtirmelidir.
Renk defii9imi belirgin brr renklerden belirgin zrt bir renge donmelidir.
Etiketler perforaj ile birbirine baflr olmaltdtr.
Etiketlerin kenarlarr radius kesim olacakttr.
Etiketler igiem sont ast tst ve nemden etl<ilenmeyen kuge etiket ka[rttan
olmaltdtr.

9) Etiket 40mm x 70 mm ebadtrraa olmalt ve en az be9 satrr yazr erikete
yazrlabilmelidir.

10)Etiket gift yaprgkanlr olmalt vc yaprgl<an yizey iyi yaprgmah kolay
qrkmamalrdrr.

11)Etiketin sarrmt, Merkezi Sterrlizasl'on Uniresinde bulunan termal

1'az.ictlara uygurt 9ei<il.ir' i':ilrllm.lii Ie bu vaztctiaiill si-rt'uti,suz

9a)Lgabilrrelidrr.
1Z)Teslirn edilecek indil(atorlti kartla beraber aynt metrai uzunlukta wax

resin ribon da teslim edilecektir.
13J Her ruloda 1000 adet etiket olmaldtr
14J Rulonun i9 gapr 40 mm olmahdrr.
15)Teklif edilen tirtintin TS EN lS0 11140-1 belgesi olmalrdrr,
l6JTeld ifle billikte numune verilmelidir.
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