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TUTAK DEVLET HASTANESI

TEKLIFE DA VET

Say,:
Konu: EL ANTISEPTlK SOLUSYONU ALIMI

10.03.2023

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asaglda cinsi, miktari ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulti ile yapilacaktir. SOz Konusu ahm i9in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 13.03.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

MURA'
idari ve Mai

LlSTESi

S.No

1

Malzeme Adi

EL ANTISEPTlK SOLOS YON U
1000 ML (EL DEZENFEKTANI)

Sut
Kodu

UBB Miktar

200

Birimi

Litre

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

. I

Teklif Eden
.../.../2023

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Onvani - Kase/lmza

Ek: Teknik Sartname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.tla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis UrUn numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis iirtln numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren ytiklenicinin yazih talebi uzerine en ge9 180
gOn i9inde Ytikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin Sdemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu Uzeri Tutak/A(5RI
(Faks No: 0(472) 4112083
internet Adresi

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani: Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



DEZENFEKTAN
TEKNIK SARTNAMESI

> -Alkol bazli eJ antiseptigi olmahdir. £1 antiseptigi en az % 70 etil alkol bazh olmah
ve ambalaj uzerinde acik bir sekilde belirtilmesi gerekmektedir.

> AlkoJun cinsi, miktan vc konsantrasyonu ambalaj uzerinde yazilnus olmasi gerekir.
> Uriin genis spektrumlu olup hijyenik ve cerrahi el dezenfektam olarak kullamma

uygun olmah, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, Norove
Polio dahil tam viriisidal) karsi etkin olmahdir.

> Dezenfektan 5 litrelik bidonlarda olacaktir.
> Dezenfektan el ve cilt icin uygun olacaktir.
> Kokusuz veya ho? kokulu olmasi gerekmektedir.
> Kuru el temizligi seklinde, sivj formda kullanirn i^in tasarlanmi? olmahdir.
> Uriin cilt tarafmdan iyi tolere edilebilmeli, sikhkla dezenfekte ediJmesi gereken

eller ifin uygun olmah ve cildin korunmasini engelleyici gliserol pantenoi, E
vitamini gibi nemlendirici ozellikte yardimci maddeler icermelidir,

> Ellerde tahri§ yapmamah, bu ama^la yumu§atici-koruyucu madde i9ermemelidir.
> Dezenfektan Kullamma hazir, sik kullamma uygun, 30 saniyede etkili, hassas cilt

tipleri i9in uygun olacaktir.
> Orun Saghk Bakanhgi tarafmdan RuhsatJi olmasi gerekmektedir.
> Dezenfektan toksik ve irritan oimamahdir.
> Orunlerde herhangi bir noksanhk ve defonnasyon oldugunda kabul edilmeyecektir.
> Hatah ve kusurlu dezenfektanlar yiikienici tarafmdan herhangi bir bedel talep

etmeksizin yenisi ile degistirilecektir.
> Nakliye sirasinda meydana gelebilecek hasarlardan yuklenici sorumlu olacaktir.
> Uriinler idarenin Beiirledigi yere teslim edilecektir.
> Uriinlerin garantisi teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olacaktir. Oretim tarihi ve

garanti siiresi tarihi uriinlerin uzerinde goriinebilecek sekilde olacaktir.
> Numune degerlendirilmeden ahma karar verilmeyecektir.


