
,t.C.

ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Salğlık Miidürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

2:4.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan El Aleti Yıkama Solüsyonu Alkati Sıvı 5 Lt Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V
hariç fiyat teklifi göndermenizi, tekliflınizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

MALZENl11ADl U B B KoDlJ
EL ALETi YIKAMA SOLÜSYONU
ALKALİ SIVI5 LT

iHıiy
'oplam Tutar

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:26.|0.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerokli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzepeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyan yazı|acak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirmo tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yopılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
'7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarnın eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - UTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafinclan tedarikçi firmaya rilcu edileçekiir.

9, Yükleniçi yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlefımesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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SAĞLIK BAKANLIĞI

Adana İı sagııı< Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

YIKAMA CLIdAZI ALKALİ SOLÜSYONU

TnxNİx ŞARTNAMESİ

1-YıkaYıcı-Dezenfektğrlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmah; pasla$maz çelik, caırn,

seramik, kauÇuk, plaPtik ve krom kaplamalı malzemelerin alkalik terrİizlenmesinde

kullanılmalıdır.

2-SolüsYon, alkalilei dışında sodyum hidroksit veya potasfum hidroksit, iyon
tutucular,ko rozy on inhflbitörleri içermelidir.

3 -Otomatik Makine proğramlafma uygun olmalıdır.

4-SolüsYon enaz35"C enfazla93'C sıcaklık aralığında kimyasal temi]zlemeye uygun

5-Ph değer i en az 10 olmalıdır.

marka olrdalıdır.
7-üriin Güvenlik veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
g-Üriintln UBB kayıtlı barkod numaraları ve CE sertifikası muayene kabul birimine"I

sunmalıdır.

g-Üriln orjinal kilitli l1a|na1.1, ambalajında, iirün üzerinde tiretici firma biflgileri, lot numarasr,
son kullanma tarihi yazılı olmalıdır

10- Makine üreticisi Gefinge tarafından onaylı olmalıdır.
11- EN lSO 15883-5 stan$ardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için geneİ<leri yerine getirmiş

olduğu akredite bir kgruluş tarafından verilmiş bir belge ile kanıtlanmış olmalıdİr.
12-Ü.reticifirmanın biyouyumluluk (lSo 10993) raporu olmalıdır. ';

13-Ürünün son kullanrr|a tarihi teslim tarihinden itibaren en az2(iki)vı[ |ımaııdı..
14-Son kullanma tarihi 3 ay kala iirtin firma tarafindan yenisi ile değİşi|ilmelidir.
15-Ürün Tıbbi Cihaz Yö!'ıetmelikleri kapsamında, ürün Takip Sistemıne GT$) kayıtlı olmah ve,J,

ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onavlı olmalıdır.

l6-Ürüne bir (l) adet nu-mune ı<ontroııınden sonra karar verilecektir.
l7-Son kullanma tarihi 3 ay kala tiri,in firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
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