
T.C.
' Hur.ao 0niversitesi Aragttrma ve Uygulama Hast{nesi

Srra No: 02121
Kouu: Teklif Mektubu
igin edl: MUDURiYET SERViS- DEZENFEKTAN KLOR ALIMI
Fig Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya ozeJlili mutlaka belirtilmelidir.

UBB sorgulamasrna g6re en diililk 3 teklifbaz ahnacaktu. SGK odenir/Odenmez teklifte belirtilecellir.

i-f: toju U"6nil-"i"o teklifler def,erlendirme drgr brrakrlacaktr. Pakete dahil olup olmadrF teklifte belirtilec€ktir.

iUi nyurn, n:,,,"[tifler degerlenJirme drgr brrakrlacaktrr. 6demeler muayene kabul sonrasr 1-3 Ay arastndadrr'

SGK T;afmdan UBB'den ka),naklanan kesintiler durumunda ytikleniciye odeme yaprlrnayacak ve ytlkl€nici higbir hak talebinde

bulunmayacakur.
Teklif veren isteklilq yukandaki tiim maddeleri qartstz kabuJ etrnig saylacaltr'

Son Teklif Tarihi: 23.02.2017

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmalr ve teklif ile birlikre SGK sorgulama sisteminin glktlsr teklif ile birlikte verilmelidir.

idare No : 63760.3 8.32.00.01 .330

idare Adr : Harra.n Universitesi AraStlrma Ye Uygulama Hastanesi

Ekap Kaych igin )CvlL dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmigtir'

S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
FiYat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrct Firma ve
UBB

1 DEZENFEKTAN KLOR 1000 KG

Genel
Toplam(KDV

HariE):

Adres: fuastrma ve Uyguliuna Hastanesl

inibat telefon . Tel.: 0 (414)344 4165
ey Karnp0sil $AN
: 0 (414) 344 4r



KIOR TEKNiK $ARTNAME

SIVI SODYUM HiPOKIORiT

, 
*ar1l"?,?jii# 

Sodyum Hipoktorit (NaoCt) isme suyu dezenfeksiyonu amacryta

2-sodyum Hipokrorit'in (Naocr) fizikser ozelikreri; srvr, acrk san renkte oracaktrr.
3-Sodyum Hipoktorit'in (NaOCt) aktif mad de igetigi o/o12]16(120_160) gr/tt olacaktrr.4-sodyum Hipokrorit (Naocry z's-ss r<g.rrr;a;an'"ti''irr"tit"iii'""rnrda burunacaktrr.
ihaleye katrracak firmarar iirettikreri veya sattrkra. srvr krorun anariz raporra.nr ihare dosyasr iginde
sunacaklardlr.

stvt KToRUN rEMiNi

1-Sru Kror ihtiyaca baErr orarak Hastanemize partirer harinde veya defaten arrnacaktrr. sdzrii yada
yazrh(Faks) orarak birdiriren miktar yiikrenici firma tarafrndan en ge' 10 giin (on ) igerisinde bidonrarra
tutanak karsrhEr Hastanemize.ait Hastanemiz Su deposuna teslim edilecektir.

2-Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.

3-Klorun nakli srrasrnda do[abilecek her tUrlii zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.
4-Tesrimat pazar giinreri dahir haftanrn yedi (7)girnii mesai saatreri iginde yaprrabirecektir. Mar bosartrmr

idare tarafrndan yaprracaktrr. Bogaran bidonrar tekrar iade edirmeyecektir. idarede karacaktrr.
5-srvr klor temini icin (nakriye dahir) tekrif verecek firmarar, birim fiyatra.nr sdzresme siiresince gegerri

ormak uzere verecekrerdir' Bu hizmetrer igin sdzresme siiresince ek bir fiyat farkr istenmeyecektir.
6-Klor tasrnabilecek a[rrlkta(20-35 kg) bidonlarla teslim edilecek olup, istenildigi zaman Kilogram tartrmlan

yaprlabilecektir.

dzEr $ARTI-AR

l-Yr'iklenici firma iiretim tesisinde meydana gelebilecek ijretim aksamalannda Hastanemiz. srvr klor
ihtiyacrnr karsrlamak zorundadrr_

2-Stvr klorun nakli iCin gerekli tijm giivenlik tedbirleri firma sorumlulugundadrr.

3-Yiiklenici firma ihare dosyasrnda sunacaEr oda kayrt ber*esinde "kror ,kror gazr,su dezenfekte
kimyasallan.altm satrmt yapabilir',ifadelerinden en az biri yer almaLdlr.

4-yiiklenici firma "su dezenfektesinde kullanrlan kimyasallar maddelerin satrcrsr ,,ifadesinin 
yer atdrEr; lso

14001:2004+COOS 1:2009(eEVRE yONETiM SiSTEMi) ve rSogool;2008(KAL|TE yONETiM SiSTEMi)
belgelerine sahip olmahdrr.

s-Yiiklenici firma vrrda en az bir defa krorun kuIanrracaEryerdeki kror dozaj pompararnr kontror ederek
bakrmrnrve istenen dozaj aya.nr yapacaktrr. arzarr durumdaki pompararrn( parca bederi birriEimizce
kargrlanmak tizere )aflzasr giderilecerBti

Memur


