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Hastanemizin ihtiyacr olup iligikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik $artnamede" cinsi, miktan ile teknik
0zellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayir Kamu ihale Kanunu'nun 221d, maddesine g0re Do$udan Temin ihale ile satrn

almacaktr.

ilgili malzemelere
vermeniz rica olunur.

teklif fiyatlarmzr; proforma

faturaL veya

ait teklif

kullanarak fiyat

TEKLIF VERMEYE DAVET
(Doprudan Temin)

QOT
Hizmetler MUdUr Yrd

idari gartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir.
2.Verecetiniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.PiyasaFiyatara$tlrmamektuplar28.ll.2017
1l:00:00'akadarkurumumuzaulaStrrrlmahdrr.
4.Marka ve Teslimat s0resi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcr numara ve bayi tanrmlayrcr numara belirtilecektir.
Tekliflerde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 150

(YAZELLI ) gun igerisinde yaprlacaktrr.

7. idaremiz teklifedilen fiyatlarrn neticesine gOre numune isteyebilir.
8. idaremiz en diigtk fiyatr kabul etmek zorunda olmayp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine gOre satl$ sonrasl hizmet ile ilgili kriterleri
de de[erlendirir.
9. Stok olmamasr, koqullarrn satlanamamasr gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kage imzaft ddntiglerin yaprlmasr piyasa

ara$tlrmasl yaprldrf,rnrn belgelendirilmesi adrna Oneme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik gartnameye uygun oldutunu kabul etmiq sayrlrr.
I l. Numune deterlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kabul a5amasrnda malzemenin teknik $artnarneye uygunlutu muayene kabul komisyonunca

deterlendirilir.
l2.Uygun gdrtilmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktrr.
I3.Hastane Y0netilicilitimiz firmanrn teknik qartnameye uygun teklif vermemesinden dolayr higbir hukuki sorumluluf,u kabul etmeyecektir.
l4.Torkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Ba5kan Yardrmcrhlrnrn 23.02.2016tuihve 19617613 sayrh yazrsrna istinaden TiTUBB
tlzerinden barkod egletirilmelerini yanhg,hatah yapan firmalara yanhg eglegtirmeden kaynaklanan dof,acak zararlar rocu edilecektir.

Adres :Adnan Menderes Cad. Sa[hk Sk. NO.l93 K.l SatrnAlma Birimi Adapazar/SAKARYA (Merkez Kampiisii)
"Tel: 0264 888 40 14 (SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi igin: FAHRIYEASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Dofrudanteminigin: seahdogrudantemin@gmail.com

spoRisiDAl ETKiLi vUznv DEZENFEKTANI Toz

rrrNir Oznllixr,nni

1. Uriin

aldehit, fenol ve amonyum bileqenleri ve enzim igermemelidir

temizlili aym

,

dezenfeksiyon ve

anda yapabilmelidir.

2. Orunoh 2 konsantrasyon ile hazrrlandr[mda en az 1000 ppm perasetik asit igermelidir.
3. Uriin, tiim medikal alanlarrn dezenfeksiyonu igin patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil
bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanlarr dahil vir0sler) ve sporlara karqr etkin olmaltdr, bu

etkinligini enfazla 15 dakika gibi krsa

siired.e

4. Uruntin etkinli[ini gdsteren gahqmalar,

yapabilmelidir

uluslararasr kabul edilmiq test yontemleri ile

gergeklegtirilmiq olmah (EN, AFNOR, DGHM

vb) ve bu belgeler ihale

dosyasrnda

sunulmahdrr.

5. Urun tiim medikal alanlarauygun geniq materyal uyumlulu[una sahip olmahdrr.
6. Urtin toz formda ve en fazlal60g'hk ambalajlarda olmahdrr.
7. Uriin Sa[hk Bakanh[r Temel Safhk Hizmetleri tarafindan verilen Biyosidal Uriin Ruhsatt'na
*

sahip olmahdrr.

8.
9.
10.

Ambalajrn iizerinde, Biyosidal Ydnetmelili'ne uygun Biyosidal tiri.in etiketi bulunmahdrr.

Urtin gtivenlik veri form-u ihale dosyasrnda bulunmahdrr.

Urtin uluslararasr standartlardaki dofiada pargalanabilirlik testlerine tabi tutulmuq
sonucunda do[ada pargalanabilir olarak bulunmuq olmahdrr. Bu

bilgiyi igeren ekolojik

ve
test

raporlan da ihale dosyasmda bulunmahdrr.
11.

ihale sonrasl denenmek izere et az bir adet orijinal tiri.in numunesi ilgili birimlere verilecek,
tirtinler denendikten sonra, uygun bulunursa almacaktr.
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