T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP
FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU
: 49469
: : 18/1563

İstem No
Alım No
Talep Eden Birim
Konu
Son Teslim Tarih & Saat

11.06.2018

: ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
: ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
: 25.06.2018 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No Malzeme Cinsi
1

Açıklama

DEZENFEKTAN (KÜVEZ TEMİZLEYİCİ)

Resmi Kodu

Miktarı

Birimi

200,00

ADET

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.
1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine
teslim edilecektir.
3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat,
ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

KÜVÖZ DEZENFEKTAN ŞARTNAMESİ
1. Kullanıma hazır olmalıdır,solüsyon orijinal ambalajında bulunmalı,üzerinde formülasyonu kullanım şekli üretim ve son
kullanma tarihlerini belirtir Türkçe etiket olmalıdır
2. Ürünler 1000 ml?lik ambalajlarda olmalı her solüsyon için manuel sprey aplikatörü verilmelidir.
3. Orijinal raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.Uyarı işaretleri ambalaj üzerinde gösterilmelidir.
4. Cildi ve solunum yollarını tahriş eden alerjik reaksiyonlara yol açan toksik ve irritan etkisi olmamalı,hastaların bulunduğu
ortamda dahi güvenle kullanılabilmelidir.
5. Yüksek materyal uyumu olmalı, tıbbi, cerrahi aletlere, optik sistemlere zarar vermemeli metal, plastik, cam malzemeleri
olumsuz etkilenmemeli , fonksiyonunu bozmamalıdır.
6.
Kullanılan dezenfektan etkin maddesi/maddeleri Bakteriler ( Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli
staphylococcusaureus, vankomisin dirençli enterekoklar ve çoğul dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller),
candidaalbicans dahil mantarlar , virüslere (HBV, HIV, HCV rotavirüs, dahil) karşı etkili olmalıdır
7. Alkolsüz ve aldehitsiz formülasyon özelliğine sahip olmalıdır.Kokusuz ve renksiz olmalıdır.
8. Uygulandığı yüzeyde dezenfaktan artığına bağlı leke ve artık bırakmadan,silme gerektirmeden kendiliğinden hızlı koruma
özelliği olmalıdır.
9. 30 saniye gibi hızlı etki süresine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma mabalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan ,hatalı ,bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz
değiştirilecektir.
11. Ürünler hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

*** İstekler veya istekli olabilcekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma
ilanları mail adereslerine gönderilecektir.
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