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Fiyalar KDV Haıiç olaıak veıilmelidir. Malzemelerin Markası ve_ya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz altnaçaktf. SGK Odenir/Odenmez tek]ifte belirtilecektir.
SUT kod; belirtiırıeyen teklifler değerlendiıme dışı bırakılacaktır. Pakete dahiI olup olmadığı teklifte belinileceltir.
sUT fiyatlnı a§an teklifler değer]endirme dışl btrakılacaktf. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay araslndadr.

SGK Taraflndan UBB'den kaynaİlanaıı kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yük]enici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tiim maddeleri şartslz kabul etmiş sayllacakllr.

T.c.
Harran Üniversitesi Araştlrma v€ Uygulama Hastane§i

Sıra No:00342
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: PAToLoJi HiZMET ALIl!tr
Fiş Kodü :

Son Teklif Tarihi: 03.05.20l8

*,fanlmla}lcı tjrma bilgisi olmalt ve teklifile birlikte sck sorgırlama sisteminin çıkttsl teklifil. birlikte verilııelidiı

idare No : 63760.38.32.00.0t.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir
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Adres: Araştlrma ve Uygu]ama Hastanesi osmanbey Kanplısü ŞANL(JRFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (4|4) 344 4165 Faks : 0 (4l4) 344 41 69



GENEt özEttiKtER

l. Teklif ile birlikte, kimyasal diizey ölçiim kartlannrn analizinin yapılacağı akredite
onaylı laboratuvann sertilikasr da sunulacakİır. Bu belgeyi teklif ile bfulikte
göndermeyen frrmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Teklif ile birlikte, sonuçlann akredite onaylı laboratuvann serverlarrnda yayınlandığına
ve bu belgelere kurum yetkilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile ulaşıldığına dair
belge gönderilecektir. Bu belgeyi göndermeyen firmalann teklifleri değerlendirmeye
ahnmayacaktn.

3. Teklif ile birlikte, kimyasal diizey ölçiimü analiz sonuçlanna en üz 30 yıl süreyle
analizi yapan firmanın web adresi iizerinden ulaşılacağına dair noter onaylı belge
teklifle birlikte sunulmalıdır. Bu belgeyi teklif ile birlikte göndermeyen firmalann
teklifl eri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Ölçtlmler, ölçiim detaylan kısmında belirtilen şekilde kurum yetkilileri tarafından
yapılacaktır.

5. Formaldehit dilzeyi ölçi.im kartı; kullanan kişinin giin içerisinde laborafuvarda maruz
kaldığ ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maruz kaldığı formaldehit diDeyinin
ölçtlmiinde kul lanılmalıdır.

O. Ölçtlm kartı ile Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği solunum düzeyinde 15 dk'lık kısa siaeli
maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA)
hesaplanabilmelidir.

7. Havadaki formaldehit moleki,illeri yaka kartından difiize olmalı ve ölçiiın kartınm
içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır. Formaldehit dışında
hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.

8. Verilen tek_lifl her bir ölçiim kartmr, analiz için ölçiim kartlannın alrnmasınr, ilgili analiz
laboratuvanna gönderilmesini ve rapoıun kuruma ulaştınlmasını içermeli, bunun dışında
herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

9. Ölçilm kartın analiz eden firmanın AIHA LAP ve LLC taıafindan akredite olduğuna
dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır.

10. Analiz sonuçlan TURKÇE olmalı ve analizi yapan akredite laboratuvarın web
sitesinden TÜRKÇE analiz sonucuna kullanıcılara verilen şifre ile doğrudan
ulaşılabilmelidir.

1 l. Analiz raporu analizi yapan yurtdışı firma tarafindan doğrudan rÜnrÇE olarat
hazrlanmalıdır. Limiti aşmayan analiz sonuçlan "UYGIJN SONUÇ" olarak, limiti aşan
sonuçlar "YÜKSEK SONUÇ" (kmırzı renkle belirtikneli) olarak raporda belirtilmelidir.

12. Ölçtlm kartlan tek kullanımlık olmahdır. Kullanıcı tarafindan doldurulan tilm bilgi
formlan Tiiıkçe olınahdır.

13. Teslim edilen tiriinlere ait miat en az 12 ay olmalıdır. Üri.inler hava almayacak şekilde
kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

14. Yurtdışına kargo gönderim belgesi, iiriinler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte
kuruma teslim edilmelidir. Bu belgeyi stınmayan frrmalann arıaliz sonuçlan kabul
edilıneyecek, faturalan işleme alınmayacaktır.

15. Yaka kartlan, orijinal ambalajında oda sıcaklığında müafaza edilebilmelidir, özel
koşullarda müafaza gerektiren i.iriinler kabul edilmeyecektir.

16. Ana|izi yapaıı firmanın AIHA LAP ve LLC tarafindan akredite olduğuna dair noter
onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Ölçilm sonuçlannın doğruluğu açısından bu
belgeyi sunmayan fırmalann teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
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17. Yaka kartlan ve analiz sonuçlannın OSHA/IIIOSH gereksinimlerini kaışıladıklanna
dair akredite laboratuvaı tarafından sunulan noter onaylı belge teklifle birlikte
sunulmalıdır. Ölçilm sonuçlannın doğuluğu açısrndan bu belgeyi srınmayan firmalann
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktr.

18. Yaka kartı analiz sonuçlarına en az 30 yıI süreyle analizi yapan firmanrn web adresi
iizerinden ulaşılacağına dair noter onaylı belge teklifle birlikte sıınulmalıdr. Bunu
sağlayamayacak olan fi rmalann teklifl eri değerlendirmeye alınmayacaktr.

l. Ksilen diizeyi ölçtlm kartı; kullarıan kişinin gi.in içerisinde laboratuvarda maruz kaldığı
ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maIuz kaldlğı ksilen diizeyinin ölçiimiinde
kullanılmalıdır.

2. Ölçtlm kartı ile Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği koşullara uygun olarak 15 dk'lık kısa
siireli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıkh ortalaması (TWA)
hesaplanabilmelidir.

3. Havadaki ksilen molekülleri ölçiim kartındarı diftize olmah ve ölçiim kartının içindeki
kimyasal ile etkileşime girme pıensibi ile çalışmalıdır. Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile
etkileşmemelidir.

4. Verilen teklif, her bir ölçiim kartını, analiz için ölçiim kartlannın alrnmasrru, ilgili analiz
laboratuvarına gönderilmesini ve raponın kuruma ulaştınlmasını içermeli, bunun dışında
herhaııgi bir ücret talep edilmemelidir.

5. Ölçilm kartın analiz eden finnann AIHA LAP ve LLC tarafindan akredite olduğuna
dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor iizerinde yer almalıdır.

6. Analiz sonuçlarr TÜRKÇE olmalı ve analizi yapan akredite laboratuvann web
sitesinden Tt RKÇE analiz sonucuna kullanıcılara verilen şifre ite doğrudan
ulaşılabilmelidir.

7. Ana|ız raporu analizi yapan yurtdışI firma tarafindan doğrudan rÜn«ÇE olarat
haz ırlanmalıdır. Raporda limit değerler belirtilmeli. Limiti aşmayan analiz sonuçlan
"UYGI_IN soNUÇ" olarak, limiti aşİın sonuçlar *YÜKSEK soNUÇ" (kırmrzı renkle
belirtilıneli) olarak raporda belirtilmelidir.

a. Ölçllm kartlan tek kullaıum_l* olmalıdır. Kullarucı tarafindan doldurulan tiim bilgi
formlan Tiirkçe olrnalıdır.

9. Teslim edilen ürtinlere ait miat en az 12 ay olmalıdır. Üriinler hava almayacak şekilde
kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

l0. Yurtdışına kaıgo gönderim belgesi, tiriinler analiz edildikten sonra raporlarla bfulikte
kuruma teslim edilmelidir. Bu belgeyi sıııımayan firmalann analiz sonuçlan kabul
edilmeyecek, fatuıalan işleme alnmayacakhr.

l 1. Yaka kartları, orijinal ambalajında oda sıcaklığında müafaza edilebilmelidir, özel
koşullarda müafaza gerektiren iiriinler kabul edilmeyecektir.

12. Analiz], yapan firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akıedite olduğuna dair noter
onaylı belge teklifle birlikte sunu|malıdır. Ölçiim sonuçlannın doğuluğu açısından bu
belgeyi sunmayan firmalann teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktr.

13. Yaka kartlan ve analiz sonuçlannın O§HA/I\IOSH gereksinimlerini kaşıladıklanna
dair a]«edite laboratuvar tarafindan sunulan noter onaylı belge teklifle birlikte
sunulmalıdır. Ölçiim sonuçlarınrn doğuluğu açısından bu belgeyi srııımayan firmalann
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Yaka kartı analiz sonuçlanna en az 30 yıl süreyle analizi yapan iirmanın web adresi
iizerinden ulaşılacağına dair akıedite laboratuvar tarafindan sunulan noter onayL belge
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teklifle birlikte sunulmalıdır. Bunu

.. değerlendirmeyealırıınayacaktır.
OLÇUM DETAYLARI

sağlayamayacak olan firmalann teklifleri

Doktor: ..,1...........Ki5ı

......1.....Adet Ksilen Düzey Ö|çüm Kartı (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda YapIlacak olan Ölçüm)

Asistan Doktor: ...1............Ki5i

.........1......Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartl (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan
ölçüm)

.........1......Adet Ksilen Düzey Ö|çüm Kartl (8 Saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

......5.......Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan
öıçıım1

1 ADET Formaldehit Düzey Ölçüm Kartl (15 dk. lık ölçiim) (Makroskopi Materyalini Atan Personel
öıçtımıı1

......5......Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartl (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çallşmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

sekreter......1.....Kİsi

...1..... Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kart| (8 saatlik Ölçüm} (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan
öıçıım1

Personel: ......1.....Kisi

...1......Adet Formaldehıt Düzey Ölçıım xartı 1s saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan
öıçOm1

...l......Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartt (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çafuşmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

Topıam:

......10..... Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı

......8..... Adet K§ilen Düzey Ölçüm Kart|

Doç. Dr. M.E,
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Teİnisven

......1.....Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapllacak olan
ölçüm)

Tekniker: ......5......Kisi

Lab.


