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SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyn KAMU HAsTANEr,nni KURUMU
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı ı 83529411-10lll4|5
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

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

13.11.201,7

Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğudan Temin ihale ile satın

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

kullanarak fiyat

,4, Müdür Yrd.

TEKLiF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)
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S.No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Birimi Tes. Tarihi

ts|lm l/iyat
TL

Toplam Fiyat
TL

l TOZ DETERJAN
5.000 Kilogram

2
LEKE ÇIKARICI

5.000 Kilogram

J ÇAMAŞIR SUYU
9.000 Kilogram

4
KAN SOKUCUTOZ DETERJAN

5.000 Kilogram

5 ÇAMAŞIR YUMUŞATICISl
1.500 Kilogram

ToPLAM

İdari Şartlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyaiı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar/.5./ ].1.1ZOll Saat:l.Q00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara
belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 Ü'ÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

9 i9*.:Til en düŞük fiYatı kabul etmek zorunda olmayıp; malİeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet
ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9, Stok olmaması, koŞulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerinyapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptır.
l O.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayıIır.
l l, Numune değerlendirilmesi YaPılmayan durumlarda muayene kabul 'aşamasında 

malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabulkomisyonunca değerlendirilir.
l 2.Uygun göriilmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır,
l3,Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik Şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.l4,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığını n zı.oz.zo'ıa tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinadenTiTUBB üzerinden barkod eŞletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşLştirmeden kaynaklanan doğacak zararlarrücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağhk Sk. N1.193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARyA (Merkez Kampüsü)"Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 0O (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com
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İ_ TOZ DBTERJAN

a) Sanayi tipi veya tünel tipi otomatik çamaşr makinelerinde kullanılmak üzere
hazırlanmış, az köpüren (köpüğü kontrollü), makinede her ısı derecesinde, her su sertliğinde
çözünebilir nitelikte ve en iyi sonucu verecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

b) 30 C den itibaren en yağlı ve inatçı lekelere etkili olmalıdır.
c) Yüksek ağartıcı gücü ile beyaz çamaşırlarda düşük sıcaklıklarda bile lekesiz temizlik ve

beyazlık sağlamalıdır.
d) Yağ, nişasta, protoin, kan ve benzeri lekelere karşı biyolojik güç içermeli, her türlü tekstil

ürününde kullanılmalıdır.
60 derecedeki yıkamalarda en iyi sonucu vermelidir.
Renkli çamaşırlarda rahatça kullanılabilmelidir. Köpük ayarı olmalıdır.
Çamaşırların grileşmesini engellemelidir. Her su sertliğinde kullanılmalıdır. Yıkama sonrası
tam temizlik sağlanmış olmalı, parlaklık bırakmalıdır.
urün ambalajıbeyazpoliüretan torba olmalı, hoş kokulu ve parftim içermelidir.
Urün 20 Kg'lık orijinal ambalajında olmalıdır.
Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyanct öneriler,
son kullanma tarihi, ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya
ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
Alerjik reaksiyonlar, kullanım hatalarının neler olabileceği ve depolama özellikleri ve
kullanım talimatları belirtilmelidir.
Yoğunluğu 600-800 grllt, pH değeri 9-12 arasında olmalıdır.
Nanyonik-kağonik % 1-5 arasında, Optik parlatma ve Oksijen baz|ı ağartıcı (perbonat) oranı
% 10-17 arası, Anyonik:. % 5-7 arası olmalı ve Yo 5 üzerinde sabun içermelidir.
oA 1,5-3,5 oranında parftim ve koruyucu madde içermelidir
İstendiğinde eğitim ve bilgi aktarımı firma yetkilisince sağlanmalıdır.
Firma tarafından numune getirilecek olup, numune Hastanemiz Çamaşırhanesinde denenecek
ve uygun olup olmadığına karar verilecektir.

2- LEKE ÇIKARICI
a. Baticon, ağır yağ, kir ve kan sökücü özellikte olmalıdır.
b. Ph(% l sol.) l2-14 olmalıdır.
c. Yoğunluğu 1,1+0,1 olmalıdır.
d. l0 kg.'lık paketler halinde, beyaz renkte homojen toz olmalıdır.
e. Tamamen çözülme özelliğinde olmalıdır.
f. Antibakteriyel özellikte olmalıdır.
g. Koku gidermeli, köpük ayarlı olmalıdır.
h. Firma tarafından numune getirilecek olup, numune Hastanemiz Çamaşırhanesinde denenecek

ve uygun olup olmadığına karar verilecektir.
i. Ambalajında Türkçe kullanma talimatı olmalıdır.

3_ ÇAMAŞIR SIryU
a) Ürtlntln veya orijinalambalaj/etiket üzerinde TSEIÇTSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Ürtln Saglık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
c) Aktif klor miktarı enazYo 5 olmalıdır.
d) Ultra ve yoğun olmalıdır.
e) Temizlikte dezenfekian amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
f) Hastanemiz laboratuar, mutfak, tuvalet ve lavabolarında her türlü alet ve yüzeyde temizlik ve

dezenfeksiyon işleminde kullanılabilir olmalıdır.
g) Çamaşır makinesinde ve elle kullanılabilir olmalıdır.
h) Kokusu çok rüatsız edici olmamalıdır.
i) Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır.
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j) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı ve kalite
logoları , uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler
olmalıdır. Etiketler orijinal olmalıdır. Sonradan yapıştırma olanlar kabul edilmeyecektir.

k) 5 Kg.'lik bidonlarda olmalıdır
l) Ürün raf ömrü en az 2 (iki)yıl olmalıdır.

4- KAN SÖKÜCÜ TOZDETERJAN

a) Baticon, ağır yağ, kir ve kan sökücü özellikte olmalıdır.
b) Ph(% l sol.) 12-14 olmalıdır.
c) Yoğunluğu 1,1*0,1 olmalıdır.
d) l0 kg.'lık paketler halinde, beyazrenkte homojen toz olmalıdır.
e) Tamamen çözülme özelliğinde olmalıdır.
f) Antibakteriyel özellikte olmalıdır.
g) Koku gidermeli, köpük ayarlı olmahdır.
h) Firma tarafından numune getirilecek olup, numune Hastanemiz

Çamaşırhanesinde denenecek ve uygun olup olmadığına karar verilecektir.
i) Ambalajında Türkçe kullanma talimatı olmalıdır.

5_ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI§I:
a) Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde çamaşırın ana yıkama deterjanı ile yıkandıktan

sonra durulama aşamasında, çamaşırlar üzerinde oluşan sentetik elektriklenmeyi önleyecek
Şekilde öze| olarak formüle edilmiş sıvı bir madde olup, çamaşırlara yumuşaklık veren,
ütülemede ve silindir kurutma makinelerinde kolaylık sağlayacak şekilde formüle edilmiş
olmalıdır.

b) Parfrim iÇermeli, her türlü kumaşta hoş bir koku sağlamalı ve kokusu uzun süreli olmalıdır.
|) Boya lekesi oluşfurma olasılığına karşı boya içermemelidir. Köpük kesici özelliği olmalıdır.
d) Istendiğinde eğitim ve bilgi aktarımı firma yetkilisince sağlanmalıdır.
e) Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkarsa, firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri

değiştirmelidir.
f) Aleıjik reaksiyonlar, kullanım hatalarının neler olabileceği ve depolama özellikleri ve

kullanım talimatları bel irtilmelidir.
g) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı

öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler oİi.linal
etiket veYa ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırİıalar tabuı
edilmeyecektir.

h) Urün en 5 kg'lık, enfazla 10 kg.'lık bidonlarda olmalıdır.i) Raf ömrü hastaneye teslim tarihinden itibaren en az24 ay olmalıdır.j) Yoğunluğu l000-1200 grllt, pH değeri2,5-3,5 arasında olmalıdır.
k) % 5-|5 oranlarında katyonik aktif madde, Yo7,5-3,5 oranlarında parfiim ve koruyucu enzim

içermelidir.
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