
T.c.
Harran Ünİversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00l6l
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: TÜP BEBEK_MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalaı KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası vera Özelliği mutlaka belirti|melidir.
UBB sorgulamasına görc cn düşük 3 teklifbaz alınacaktır. §GK ÖdcnirÖdenmez tek|ifte belirtilecektir.
sUT kodu bclirtitmeyen teklifler değerlendirmc dlşı bırakılacaktır. Pakete düil olup olmadığü teklifte belinilcccktir.
sUT İiyatınl aşan ıeklifler değedendirme dışı bırakılacaktır. Ödemcler muaycne kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Taıafından UBB'den kaynaklanan kesintilğr durumunda },tıklcniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak taıebinde

bulunmayacaitır.
Teklifveren istekliler yukandaki tüm maddeleri şatsız kabul etmiş sayllacakt|r.

Son Teklif Tarihi: 28.<32.20 ( 8

*Tanımlayıcı firma bitgisi otmalı ve teklifile bir!iLle sGK sorgulaİna §isteminin çlktısl ıeklifile birlikıe verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.0l .330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fİyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 AMrİALERIİK NoN-LATE(
sTERİt CERRAHi ELDİVEN
No:7,5

500 ADET

2 ANTİALERJİK NoN-IATEX
sTERlL CERRAHi ELDiVEN
No:8

500 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araşttma ve Uygulrrrıa Hastanesi Osmanbey Kamposo ŞANLIURFA
İnibat telefon: Tcl.: 0(4l4\3444165 Faks:0(4ı4)34441 69
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tEKNIK ŞARTN.,\MESI

i , EId iı e niıı iıilt-k kısını kal,dırınaz ve ameliyat gönıleği üzerindeki baskıyı azaltan düz manşet

şeklinde olıı-ıalıdır, bileği kavraınalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Eldiven, ameliyat sırasında
kuliaııılırkeıı boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. Bu sebeple eldivenin uzunlüğu
ıniırimuın 300 mıı 3l0 mm asasında olmalıdır.akredite laboratuar test sonuçları ihale dosyasında
hırstane!,c sıınulmalıdır.Sunulacak belgeler firma,Bayi,Üretici beyanı olmayıp akredite labaratuardan
ılınmış cılı,ııalı<lır. .,\l<rcdite lalıaratuardan alınmış belgelerde test cdilmlş eldivenin markası
ıııotlcl isıııi iiriin bclirtilnıiş olıııılıdır.

]. tiltliıen ]ıaıııırratidesi Tip-l Iateks alerjisi riskine karşın lateks içermemelidir.

_l. EIdivcn haııınıaddesi esneklik ve dayanıklılık amacıyla neoprenebazlı olmalıdır.

4. Eldiven'l'ip-IV kiınyasallaıa karşı alerjiriskini önlemek amacıyla hızlandırıcı Thiuram, MBT ve
CPC (ceş,lpyiidiıriuııchIoride) içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuvarda test edilmiş
cIdivçn kiııırıısal içerik tcsti iIıale dosyısında suııu|ınalıdır. Suntılacak belgelcr fi rma. Bayi,Üretici
l-ıeııııı olnıır ıp ı](i,eJite lıbafatLıardan alınn-ıış olmalıdır. Akrcdite labaratuardan alınmış
iıclgc!eiıIe lest *ılilıiıiş clılivcnin ırıarkası model isnıi üriin belirtilıniş olınalıdır.

5. I,: lrlivcn pııdra içeı,ıııcmelidiı,.

6. Eldiven parmak ucu hissi yüksekliği sebebiyle, eldivenin parmak ucu kalınlığı maksimum 0.150
ınm olmalıdır.

7. t,]ldivcn Gıınıııııı ra<lyasyon metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında sterilizasyon
viiı]teı],l ı-t|)()fı.ı sıııı ıı lırıa lıclır.

ş. t:ldiı cn in sağtııııiığın ııı ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısındaıı, kopma kuvveti yaşlandırma
iiırccsi eıı Jijşiik l3 Ncu,ton ve yaşlandırma sonrası minimum t5 N (Newton) olmalıdır. Test sonuçları
ihale dosyısırıda suııulnıalıdır.

9. Eldivenin esnekliği açısından, kopma noktasındaki uzanra miktarı yaşlandırma öncesi minimum
%9l0 ve iistii 1,aşlandırına soıırası minimum %865 altında olmalıdır. Test soıruçları ihale dosyasında
srııırılııılıclır_ Akrcclitc lalıarırtuardın alınnıış [ıelgelerde test edilnıiş cldivenin markası model
isnı i iiriiıı hclirtiIııiş olıııalıtlır.

l(J. Eldiı.e ııin iızıınlııitı, e lin ve bileğin tamamını öıtnıesi ve korrıı,ıma sağlaması amacıyla, minimum
_}05 nıııı ıı]ıırılıdır. I]ı.ı lııısus için eldiven uzunluk testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

I l. Eldiven aııeliyat konforu ve el manipülasyonu kolayhğı açısından yüksek esnekliğe ve
Irassasil,ete salıip olnıalıdır, nrımune değerlendinnede bu hususa dikkat edilecektir.

l2. Eldivenin ııaf öıırii niniııunı 31,ıl olmalıdır.

l]. Eldiven !]retiıı sıandaıtları açısından EN 455/l -2-3-4, EN 556, ISO l l137-1, ISOl3485,
lSO l.+00l. lSO900 l staıi<lartlarııra uygun seklide iiretilmiş olmalıdır, bu belgeler İha[e dosyasında
sıııııılıııı l ıtiır.
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