
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyp KAMu HASTANBrıni KuRuMu
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 835294l1-10lll3|l
Konu : Teklif verıneye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
özel|ikleri belirtilen malzemeler 4734 sayıh Kamu İhale Kanunu'nun 22ld maddesine
alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait
vermeniz riça olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

+
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23.10.20l1

Şartnamede" cinsi, miktarı iIe teknik
göre Doğrudan Temin iha|e iIe satın

fiyat

Müdür Yrd

S.No Malzeme/İşin Adı UBB KODU Miktarı Birimı Tes. Tarihi
Biriıı l-'iyat

Tt.
t oplam 1,lyat

TL
l FORMALDEHIT YAKA KARTI

5 Adet

2 KSILEN YAKA KARTI
5 Adet

1,oPLAM

İdari Şartlar:
l .Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı 1Kargo, Nakliye vb.) eklenerek veriImelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar?9./.12.12017 Saat:l400 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Teklillerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanıınlayıcı numara
bel irti l ecektir. Tekl i fl erde Vergi numarası belirti lmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz tekIif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir,
8. İdaremiz en düşük fiyatİ kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde
ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

verimlilik. kalite, malzemenin nevine görg satış sonrası hizmct

9. Stok olmaması, koŞulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklil'veremiyoruz veyahut Stokyok ibareli ve kaşe imzall dönüşlerin
yapılması piyasa araştırması yapıldığının be|gelendirilmesi adına öneme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabuI etmiş sayılır.
l l. Numune değerlendirilmesi yapıImayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul
komisyonunca değerlendiril ir.

l 2. LJygun görülmeyen malzemelerin a| ımı yapılmayacaktır.
l3.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun tekIilvermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul ctmeyecektir.
l4.TürkiYe Kamu Hastaneleri Kurumu Mali HizmetlerKurum Başkan Yardımcılığının 23.02.20lltarih ve 19617613İay,ıı yarıs,na isıinaden
TİTUBB üzerinden barkod eŞtetirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşİeştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edileccktir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.l Satın Alma Birimi
"Tel: 0264 888 40 l4 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) l6l4 Bilgi İçin:ASUMAN ŞAHİN Faks; 0264 2'75 67
E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)
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KsiLEN öıçüıvı KARTı TEKNir şRnrııınıvıısi

]..Ksilen ölçüm kartı kullanan kişinin solunum düzeyinde maruz kaldığı ksilen düzeyiniölçebilmelidir.

2.Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.

3.Havadaki ksilen mo|ekülleri yaka kartından difüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal i|e

etkileşime girme prensibi i|e çalışmalıdır.

4.Verilen tek|if yaka kartı, anaIiz için yaka kartının alınmasını ilgili analiz laboratuarına gönderilmesini

ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir,

' 5.1lgili rapor Türkçe olmalıdır.

6.İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.
.:

7.Tek kullanımlık olmalıdır.

8,Yaka kartı OSHA, N|OSH ve JCAHO gibi standartlara uymalıve verilen rapor belirtilen standartları
karşılamalıdır.

9.0da sıcaklığında saklanabilmelidir.

10.Satın alma kararıverilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesiyapılacaktır.
İsteni|en numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan
isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11.Ölçüm sonuçlarının STEL ve TWA cinsinden hesaplanmalıdır.

12. Yaka kartl ölÇüm sonuçları AlHA LAP LLC tarafından akredite edilmiş laboratuvar tarafından
ya pılmalıdır. Laboratuva rın akreditasyon numa rası raporda yer a lma lıdır.

13. Yaka kartlarının üzerinde kullanıcının doldurması gereken bilgiler türkçe olmalıdır.
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FORMALDEHiT ÖLÇÜM KART| TEKNİK ŞARTNAMESi

1.Formaldehit ölçüm kartı kullanan kişinin maruz kaldığı formaldehit düzeyini ölçebilmelidir.

2.Formaldehit ölçüm kartlnIn içerisinde formaldehit partiküllerini tutabilecek 2,4-DNPH ile kaplanmış

yüksek safllkta silika jel bulunmalıdır.

3.Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından diffüze edilmekte ve yaka kartının içindeki

kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.

4.Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınması, algili analiz laboratuarına
gönderilmesini Ve raporun kuruma ulaşt|rllmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep
edilmemelidir.

5. ilgili rapor Türkçe olmalıdır.

6.İlgili raporun aslıen fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.

7.Yaka kartl osHA, Nlo5H Ve JcAHo 8ibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartlarl
karşıla ma lıd ır.

8.Formaldehat dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelid ir.

9.Tek kullanımlık olmalıdır.

10.0da sıcaklığında saklanabilmelidir.

11.Satln alma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapı|acaktır.
istenilen numuneyi süre,inde teslim etmeyen veya tes|im ettikleri numune|er uygun bulunmayan
isteklilerin o kalem için Verdikleri teklıfler değerlendirme dışı bırakılacaktır

12.Ölçüm sonuçları STEL Ve TwA cinsinden hesaplanma lıd ır.

13.Yaka kartl ö|Çüm sonuçları AlHA LAP LLC tarafından akredite edilmiş laboratuvar tarafından
yapılmalıdır. Laboratuvarın akreditasyon numarası raporda yer almalıdır.

14.yaka kartlarlnün üzerinde kullanıcının doldurması gereken bilgiler türkçe olmalıdır.
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