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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İ i Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 430
Konu : Malzeme Alımı Hk.

1~/09/2017

Teklife Davet

Sağlık tesısımızın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ı Kalem
Malzeme Alımı işinin 473~ sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KD hariç birim ve toplam fiyatının ı8/09/20 ı7 tarih ve saat
09:00'e kadar satina/maO h4{a)amail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

\ .

Üp. Dr. AQ kut4şER
Hast~f~iaSi

Sıra No Birimi Miktar Birim
Fiyat

Malzemenin Adı

KG 500

Toplam
Fiyat

1 AGıR KiR VE KAN ÇÖZÜCÜ T(~Z (10 KG LIK)

TOPLAM

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
1-Teklifleriri en geç son teki if verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen eklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler i 80 gün içerisinde yapılacakt r.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameli at sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kes ileeekti r.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan s nra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları kapanlacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/a~resli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemiizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların y~tki belgeleri olmak zorundadır.
1ı-Yetki belgesi olacak

Fırat Mab. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı f GRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalnıa004@gnıail.conı



KAN VE YAG ÇÖZ' CÜ YIKAMA MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Üretici Firmanın gayri sıhhi müessese ruhsatı olmalıdır. Ürünün Sağlık Bakanlığı
üretim izni ve bildirim belge i olmalıdır. ithal ürün ise ithalata izin belgesi olmalıdır. 16
MADDELİK ÜRÜN GÜVEN İK BİLGİ FORMU MADDELİK ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ
FORMU HAZIRLAYıCı YE Kİ BELGESi, MARKA TEScİL BELGESi,ÇED RAPORU,
ı,SINIF GSM RUHSATI, Ü ı LÜ SORUMLULUK BELGESİ, İSO 9001-2008 KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI,İSO 14001-2004 ULUSLAR ARASI ÇEVRE

•• • • • i • • • •
YONETIM SISTEMI STA DARTINA UYGUNLUK BELGESI,ISO 18001-2007 IŞI
SAGLIGI VE YÖNETİM İSTEMİ UYGUNLUK BELGESi,iSO 22000-2005 GIDA
GÜVENLİGİ YÖNETİM sıSTEMİ BELGE sı Renkliler için kullanılan ana yıkama
maddesiyle birlikte kullanılma ıdır. Ürün ağır kir, yağ ve kan çözücü özellikte olmalıdır. Her
türlü sanayi tipi çamaşır yıkam makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün alkali madde
soda ve kompleks yapıcı madde içermelidir. PH DEGERI 11,0-13,0, SODİuM
TRİPOLYPHOSPHATE %15- O, SODYUM HİDROKSİT %5-15, SODYUM KARBONAT
%15-30, ANYONİK AKTİF ADDE %1-5 olmalı. Ürünün ambalaj torbaları HDPE imal
edilmiş olmalıdır. Ürün içeriği e göre yırtılma ve patlama testlerindeki dayanıklılık testlerine
tabi tutulmuş olmalıdır. Ürün n az 10 en fazla 25 kğ.lık torbalar halinde ve torba üzerine
baskılı etiket uygulanmalıdır. orba üzerine baskılı ürün bilgileri: ürünün adı, hakkında kısa
açıklama, net ağırlığı, kull ım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama
bilgileri, tehlike işaret ve gü enlik bilgileri, üretici firma adı ve adresi, üretim tarihi ve
numarası olmalıdır.

NOT: Tüm ürünlerin num nesi hastane idaresince görütüp, kalite değerlendirilmesi
yapılıp ona göre fiyat teklifi , apılması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk teklif
veren firmaya aittir.


