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Harran Üniversitesi Arıştırmı ve Uygulıms llıstınesl

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

TEKLiF FoR]rtU

: AYNffAT SAYMANLIK BÜROSU - MALZEME ALlMl
: Teklif Mektubu
:00033
:00030

-Fiyalaı KDV Hariç olarak vcrilmelidiİ. Malzemelcrin Maİka§ı vcya Özcltiği mutlaka bclirtilmelidiİ.
-UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz almacaktır. sGK Ödenir/Ödenmcz ıeklifte belirtileciktir.
-SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlğndirmc dışı btrak açaktır. Pakele dahil olup olmadığı tetlifte bclinilecckir.
-SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı btrakıtacalüitr. Ödemcler muayene kabul sonra§ 1-3 Ay arasındadır.
-sGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödcme yap mayaçak vc yuk|enici hiçbir hak ta|ebinde
bulunmayacaknr.
-sGK Ödenirödenmez
_Pakete dahildir/dahil dtğildn
-Tanımlaylcı Firma bilgisi olInalt ve teklifbirlikte sGK sorgulamam sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda belirtilmiş olan suT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No cşleşmelidir.
-Tcklifveren istckliler }ukandaki toİn maddeleri şartstz kabul etmiş sayılacalcıı.
Jdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: l5.01.20l9

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 BErADİN(rLİTREÜK) 1000 LITRE

2 FtAsTtR (10CMX5M) 1000 ADET

Genel
Topıam(KDV

HariÇ):

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve teklif ilç birlikle SGK sorgulama sisteminin çıkt!§ü teklif ile birlikıe verilmelidir.

Ad.Es: Araştm8 vc Uygıllafia Hasıanesi osmanbcy Kampüso ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrudantemin@ha..an.cdu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

ınibat te|efon: Tel.:0 (4l4) 3u 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 0o
Doğrudan Temin İletişitn : 0 (4l4) 344 41 78
lhale iletişim : 0 (4l4) 344 4ı 65-58ı0
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PoVIIoDEKs AIüIİSEPTİK (% l0) ŞARTNAME§İ,

t. Ürftı Tiiıkiye Halk §ağlığ Kurumu Çewe sağğ daire başkanlığ

BİYO§tDAL rıüsatına sabip olınalıdu,

2. Ürün % 10 Povidon iyot içermeüdir.

1. Ürtİniın Üniversite bastanesi Milırobiyoloji ve K]inik Milaobiyo§i Ana

Bilim Dalı etkinlik teşti bulunmalıdır,

2. Üriinrn Sağlü Bakanlığnın onayladığı alaeüte Laborınıarlaıda

yapılınış Virüs testi bulunmalıdır,

3. Ürtin 500 ml veya 1 lt'lık Koyu reık (ışık goçirmeyen) HDPq_ş§*e*,- 
klirtı, k"prkıı, orijinal ambıaiınaa kullanıma hazu olıııalıdn. Her kolide

ll<i' şer adet çekmeli (damlal*lı kapak) bulunmalı«lu,

4, cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yiizeylerde

seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır,

5. Üriintin raf ömrü 2 sene olmalıdır,

6, Üriin geniş spektrurılu mikrobisiü bakterisiğ virü§id, fungusid ve

protosid etkili olınalıdır,

7. Üriin alkol içermemelidir,

lO-Üretici fırmanın TI.IV CERT DIN EN ISO 900l:2008 ve TUV
'" 

Öİtr DIN Iso 13485 belgesibu}uımahdır,

11- Üretici fırma
alınmış GMP (İyi

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğiinden

lrİ"İ"' rvgul".aian) sertifi kasına süip olmalıdır,

1r.

'ı§f İf drn8$

"JC§



FtAsTEi (locMx5M) TEKNiK şARTNAMEsi

l.Ten ren8i dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır-
2.Enine Ve boyuna düzgün ipliklenmeden ve eli acıtmadan yırtllabilir,ciltten çıkarıldığında
yapışkan atık bırakmayacak özellikte olmalıdır.

3.Dokuya iyi yapışabilmelidir. yapllan girişimlerden etkilenmemeli ve yapışkan özelliğini

kaybetmemelidir. Ürün 10CMX5M olmalıdır.

4.yapışkant düzgün, homojen bir şekilde sürülmüş katlar birbirine yaplşmaz, esnemez

olmalıdlr. Bez flaster bir bütün halinde olmall, ekleme veya parça|ı olmamalıdır.

5.Cilt nemini geçirir ve maserasyon yapmayacak özellikte olmalıdır,

6.istenildiğinJe üzerine yazt yazılabilir ve röntgen ışınlarını geçirgen özellikte olmalıdır.

7.Malzemenin tüketimi slras|nda hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ite ücretsiz olarak

değiştirilmelidir,

8.Ulusal ya da Uluslar İrası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,

9.Siparişi verilen ürünlerin teşlim ta-rihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. yani teslim edilen ürünlerin kullanım süreitnin en çok 1/3,ü tamamlanmış

olmahdır, Teslim edilen ürünler kanşık' miadlı olmamalıdır,

10.Tüketilmiş ürünler, fiyat artlş| gözetmeksizin son kulIanım sürelerinin do|masına üç ay

kala yükleyica firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin §artnameye uygun yeni miadları İle en

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

11.Bakanhkça toplanmasına karar verilen ürünler geri allnlp toplanllan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

12.Sipariş edilmiş otan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir, Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.

$ iıo01.


