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Sağllk A.aştllrna Ve Uygulama lüerkezimiz ihtiyacl olan aşağlda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satlnallnmaslna ihtiyaç
duyulmuştur Proforma faturanln aşağldaki şartlara göre düzenlene.ek Satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim,

'l,Tekliflerin yazıll olmasl,
2-ihale dökümanünln tamamen okunup kabul ed ldlğinln belirtilmesi,
3-Teklif Verilen malzemelerın teslim

sureleli barkod numarasl markalarl

Ve ambalal şekillerinin yazllmasl,

4-TL (Türk Lirasü) olarak fiyat Verilip,bilim fiyatlarlnln rakamla Ve yazlyla yazllmas!.
5-Üzerinde kazlntl,sillnti,düzeltme bulunmamasl,
6-Ad.soyad veya ticaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce amzalanmış olmasl,

FAKS mesajlnln bir açlklama ıle 9önderilmesj,
Kurum bilgisi ve izni dlşında kargo ile yapllan malzeme,fatura,irsaliye teslimatlarl
kesinlikle kabul edılmeyecektir,
9- Teklif Verilen malzemelerin. idarenln kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin tek]if mektubıJnda bildiriımesi zorunludurJeslim süresi Ve opsiyon sü.esi
7-Teklif verilmeyec€kse

8- Ma]zemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir,

bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir,

Önemli 1o_Teklif edü]enkalemTc. ilaçveTibbl clhazUltrsal

cl\ a-

her kalem/halemler ,çln ayrl

Bl19l

Bankasina (T|TUBB) kayıtll ve bu kaylt tekljf tarihi atiba.iyle geçerli olmalldır. Aİlma

ayr TlrUBB oa sagllk Bakanllgl taüaflndan onayll olduğunu gostenr UıusaI Bilg,BanXasl lnternet siteslnden allnmlş, ilaç

ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr,TlTUBB
teklif ler değerlendirmeye

na kayıtll Ve

sağllk Bakanllğl taüaflndan onayll olmayan ka|em/kalemlere ait

allnmayacaktlr

Önemli 11"Tek f edllen her kaem için, ayrl ayrl teklif tarihi itibariyle teklif Vermeye yetkili ithalatçü, tedalikçi Veya bayi olduklarln gösterir, Ulusal Bilgı
Bankasl nternet sitesinden allnmrş, Ana Bayii Bilg] Formunu teklifzarfl içinde sunacaklardır
Önemli 12- Fi yat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazllmalldlr

TEsLiMAT süREsi,UBB KoDu,MARKA BELiRTiLlrıEYEN TEKLiFLER DEĞERLENDiRME DlŞl
oı ACAKTlR,TEKLlFLER slRA NUMARAslNA GÖRE VERıLlvlELlDiR.
ırtibat Fax| 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00
Füyat opsiyonu en az 45
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DEZENFEKTAN HEMODİYALiZ CiHAZI iÇİN PERASETİK ASiTLİ
TEKNiK ŞARTNAMESİ
1.

Hemodiyaliz cihazlarında temizlik, soğuk dezenfeksiyon, dekalsifikasyon, inorganik

ve organik artıklann uzaklaştrrılması amacıyla kullanılır olmalıdır.

sıvı formda, berrak, temiz, renksiz ve karakteristik rüatsız
etmeyen kokulu olmalıdır. İçerisinde tortu bulunmamalıdır. Ürtinhemodiyaliz
2. Ürün konsantre

cihazlannın otomatik sulandırmasrna uygun konsantrasyonda olmalıdır.
3, Ürtln stabil olmalı; stabilitesi test şeritleriyle kontrol

edilebilir olmalıdır. Tedarikçi

firma kontrol amacıyla yeteri kadar test şeridi tedarik etmelidir,

4. Ürün perasetik asit içermeli; katyonik ve anyonik aktif maddeler, fenol ve k]or

bileşikleri, aldehid ttirevlerini içermemelidir.

Kullanım şekli: Fresenius 4008 S ve B serisi cihazlarda, 1.
dezenfeksiyorı./sterilizasyon programında, 37 C" de l0 dakikada dezenfeksiyon (D)
ve dekalsifi kasyon yapabilmelidir.
5.

6. Ürün, 5 Litre net hacimde,

HDPE bidonlara doldurulmuş olmalıdır. Ürtiıır

ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır.
7. Ürünün konulduğu ambalajın ağız yapısı

cihazla uyumlu olmalıdır.

DlN

51 normuna göre üretilmiş olmalıve

Ürtintlı son kullanma tarihi kapak açıldıktan sonra 2 ay; kapak açılmadan 2 sene
olmalıdır.
8.

9, Ürtlnler, depolamanın kolay olması için dayanıklı kolilere konmuş olmalıdır.
üste beş koli rahatlıkla konabilmelidir. Kolilerde 4 adet bidon bulunmalıdır
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