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SAGLIK BA]KANLIGI

runxiyn KAMU HASTANTIT_BnI KuRUMU
Siakarya Unversitesi E[itim ve A.raqtrrma Hastanesi

Sayr
Konu

z 83529411-10l11486
: Teklif vermeye Davet (Do[rudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacr olup iligikte sunulan ,,Teklif vermeye Davet
ozellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu,nui 221d,
almacaktrr.

5i.i*lil lii't$; jlr r!t 1,,

22.t1.2017

ile Teknik $artnamede" cinsi, miktan ile teknik
maddesine gOre Dogudan Temin ihale ile satrn

ilgili malzemelere iligkin teklif fiyatlarmzr; proforma fatura veya kurumu nuza ait
vermeniz rica olunur.

TEKLiF VERNiIEYE DAVET
(Do$rudan Temin)

lanarak fiyat

MUdUr Yrd.

idari Sartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir.
2.vereceliniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat arEtrrma mektuplar 28.11.2017 l l:00:00 ,a kadar kurumumuza ulEtrnlnaldrr.
4.Marka ve Teslimat s{lresi belirtilecektir.
5'Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KoDU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcl numara ve bayi tanrmlayrcr numara belirtileceklir.Tekliflerde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 150 ( YUZELLI ) gun iqerisinde yaprlacaktrr.
7. Idaremiz teklifedilen fiyatlann neticesine gOre numune isteyebilir.
8' Idaremiz en du$uk fiyatr kabul etmek zorunda olmayrp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine gore satr$ sonrasr hizmet ile ilgili kiterleride delerlendirir.
9' Stok olmamasr, kogullarrn sa[lanamamasl gibi durumlarda.ise Teklif veremiyoruz veyahut stok yok ibareli ve kage imzah donu$lerin yaprlmasr piyasa
?r-qrrmasr yaprldrfrnrn belgelendirilmesi adrna dneme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif eftikleri malzemenin teknik gartnameye uygun oldugunu kabul etmig sayrlrr.
I l Numune delerlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kaiul agamasmdi malz.emenin teftnik $artnameye uygunluf,u muayene kabul komisyonuncadeterlendirilir.
l2.Uygun g0rtllmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktrr.
l3'Hastane Yonetilicili[imiz firmantn teknik gartnameye uygun teklif vermemesinden dolayr higbir hukuki sorumlulugu kabul etmeyecektir.
14 Turkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizneflerku-rn Bu'kun Yardrmcrh$rnrn 23.02.2016taihve lg6l76l3sayrh yazrsrna istinaden TITUBBiizerinden barkod egletirilmelerini yanhg,hatah yapan firmalara yanhq eglegtirmedJn kaynaklanan dogacak zararlar rlcu edilecektir.

Adres :Adnan Menderes Cad. Saf,hk sk. No.193 K.l SatrnAlma Birimi AdapazarrlSAKARyA (Merkez Kamptisii)".Tet:.0264 888 40 14 (sABiT) 444 s4 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi igin: FAHRIYE ASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Dogrudan temin igin: seahdogrudantemin@gmail.com

Tes. Tarihi
KONSANTRE YER VE
DEZENFEKTANI



yER vE vuznv DEznNFExsiyoN sor,UsyoNu
rnrNir 0znllixr,nni

Soltisyon fenol, klor veya aldehit ttirevleri igermemelidir.

Soltisyon bakterisidal (tbc dahil), fungusiidal ve vinisidal (poliovirtis dahil) etkili olma1,
dezenfeksiyon <izelli[inin yamnda temizlik giicti de iyi olmahdrr.

Urun konsantre olup gegme suyu ile sulandrnlabilmelidir. uriin, durulama gerektirmemelidir.
Ambalai qekli, en az 6 litrelik bidonlarda orjinal ambalajrnda olmahdrr.
100 gr tiriin igerili: 10,0 gr fenoksietanol,, 8.0 gr Bis - (3-aminopropil) dodecilamin, 7.5 gr
alkildimetil benzilamonyum klortjr olmahdlrr.

Ambalajrn iizerinde, Biyosidal Ydnetmelili'ne uygun Biyosidal iiriin etiketi bulunmahdrr.
urtin saghk Bakanh[r Temel Sa[hk Hizmetleri tarafindan verilen Biyosidal Urtin Ruhsafl,na
sahip olmahdrr.

Soltisyon, T.C. Salhk Bakanhlr tarafindim belirlenmig referans laboratuvarda uluslararasr
kabul edilmiq test ytintemleri ile denenmiq ve dezenfektan etkinligini kamtlayan
mikrobiyolojik ekspertiz raporlanna sahip olmahdrr. Bu raporlar ihale dosyasrnda

sunulmahdr.

Soltisyon ttim yrkanabilen yiizeylerde kullanrlabilir olmah, ytizeylerde a$mmaya yol
agmamalr aym zamanda kullamlan materyallerle ve malzemelerle uygunluk testleri yaprlmrq
olmahdrr.

Soltisyonun litre birim fiyatr ile sulandrrrlchktan sonra kullamma hazrr iirtintin de litre birim
fiyatr teklifte yer almahdrr. Urtintin kullarrrm konsantrasyonu T.C. Saghk Bakanl[r onayl
biyosidal etiketinde belirtilen oranlara g<ire kullanrmahazt litre birim fiyatrnda avantajl olan
iirtin tercih edilecektir.

unin gtivenlik veri formla' ihale dosyasrnda bulunmahdrr.

ihale sonrasr denenmek tizere en az bir adet orijinal tiriin numunesi ilgili birimlere verilecek,
rirtinler denendikten son-ra, uygun bulunursa almacaktrr.
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