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Dikkat Edilecek Hususlar Ve Ahm Şartlan

Son Teklif Verme Tarihi:30.0|.2023 Saat: 10:00
l . Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır,
2. Mal/ Hizmet ve yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karŞllanacaktır.

3. Malzeme tesliminde teklifte belirti|en kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir,

4. Bu mektupla birden fazla malzeme için te|if gönderilmiş ise her kalem malzeme iÇin teklif fiYatl Yazı|acak, eksik teklifler

değerlendİrilmeyecek, değerlendirme tÜm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı aYn YaPllacaktır,

5. veİiıen 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 doğ.ru_eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlann,n .şÇİİriı.esi ile ilgili oıaÜı. rırunn - Ürs İuyrtı*rnrn esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kaYıtları

esas almayacaktır, anİlan kurumun ıİotangİbı, surette malzeme'barkod ve Sut kodunun doğru_eŞleŞmediğini tesbit ederek geri

ödeme yuİ.u1nurİ t uıinO. oluşan zarar ned-eniyle idare tarafindan tedarikçi firmaYa rücu edilecektir,

g. Yüklenici yapllan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yaı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez,

Temliknamelerin noİerlikİe duzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve Şartları taŞıma§ı zorunludur,

FİRMA-KAŞE
|uzı

1_1astanemizin ihtiyacı olan Hidrojen peroksit Otoklav Cihazı GazKaseti (5,1 M!) V9 B_ular SterilizasYon

İşİ ,ut,n alınacaktır. İlgilendiğiniz İakdirde K,D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat sür
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HİDROJEN PEROKSİT GArnL^ZMA sTERirizarönü ıooNx KAsET şARTNAMEş1

l. Kaset 15-30"C arasında saklanabilmelive depolanabilmelidir Kaset, her birien fazia 5500 ?L

( mikro lihe) lik l0 hücrecikten oluŞan, 58Zo-5g,SZokonsantrasyonlu Hidrojen peroksit sıvısı

içermelidir.

2. Kaset ile 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.

3, Kaseı CE belgesine ve sınıf IlA? ya uygun UTS kaydı zorunlu olup, UBB sinin kaydı yapılmalıdır.

4. kaset kırılmalara karşı dayanıklı özel plastikten mamul olmalıdır.

5. kaset kapalı bir naylon torba içinde bulunmalı ve bir kim1,6al indikatöre sahip olmalıdır.

6. Kasette tanımlı bir RFID ÇiP bulunmalı, böylece kasetin kullanılmış olup olmadığı ve en son hangi

hücrede kaldığını hatırlamalıdır. Çip içerisinde son kullanım tarihi ve Lot numarası kayıtlı

olmahdır.

7. kasetin üstiinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

8. Ürtlnlerin son kullanma tarihi iiretim tarihinden itibaren en az 1yıl olmalıdır. Son kullanma

tarihinin dolmasına yakın bir zaman kala firmaya bildirilmesi durumunda yeni miadiı ürünle

değişimi sağlanmalıdır

9-ürune bir (l) adet numune kontrolilnden sonra karar verilecektir.

l0- Firma UBB kaydını teklifle birlikte sunmahdır.

l l- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.
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BUHAR STERİLİZA SyoN ııaaRuziyET BANDI

rpı<Nir şanrNavEsi

1. İŞlem görmüŞ olan paketlerin işlem görmemiş paketlerden ayııt edilmesi için kullanılmalıdır,

2. Gravite |2l' c ve ön vakumlu l34 o C otoklavlarda kullanılabilmelidir,

3. KumaŞ, Plastik, kağıt, metal Ve cam üzerine kolayca yapışabilıneli ve üzerine yazı yazılabilııelidir.

4. Buhara marüz kalan "açık renkli" kimyasal indikatör çizgiler" Koyu" renge dönüşebilmelidir,

5. KreP sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği

sırasında oluŞan genleŞmeye toleraıısh olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır.

6. Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan kolayca

çıkarılabilmelidir.

7. Rulonun üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi. Lot numarası olmalı ve ııorınal oda

koşullarında ( 15- 30o C,Yo35-60 nem ) saklanabi|melidir.

8. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az24 ay olma|ıdır.

9. En az l8mm x 55 (+/_5) metre olmalıdır.

10. EN ISO l l l40-1:2005 standartlarryıa uygun olduğunu gösteren test raporu Muayene kabul

komisyonuna teslim edilmelidir.

l l. -ürtine bir (l) adet numune kontrolünden sonra karar verilecektir.

l2- Firma UBB kaydını teklifle birlikÇ sunmalıdır.

l3- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır,

Yüre


