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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d madd,esi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/05/2018 tarih ve saat
10:00'e kadar 0472 2|5 3 422 numaralı belgegeçere veya
adresine bildirmenizi rica ederim.
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idari Müdtirü

x'irma yetkilisi
İnzalKaşe

NoTLAR
l-Tek|iflerin en gtç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satınalma Birimine veya gffevlilere veİilmesi
gerekmektedir,
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olaıak diizenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme düşü kalacaktlr.
4-Ödem€ler l80 gijn içerisinde yapülacaktr.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat son.astnda belli olacağündan ameliyana kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldlğt belli olan malzemelerin barkodlarü azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyalafl kapat!Iacağlndaİı herhangi bif ödeme yapülmayacaktlr.
7-Ahmlar http://rYww.agİiihıle.gov.trl adİesli Ağİl valiliği lhale Yöneaim sisteminden de ilan edilmektedir,
8-Alım konusu cihaz is€ eğitimi hastanemizde ücİetsiz yapülacaktlr,
g_E-posta ad.esiniz satınalmaya verilirse, tiim allmla. eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

e Mali İşl

Sııa No Malzemenin Adı Birimi Miktar- flrlm
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 scHiFF LlTRE 10
7 AB SOLUSYONU LiTRE 10

3 tAM KAPAMA FiLMi RULo 10

PERiYoDiK AsiT GR 25

ToPLAM
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SCHİFF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- pAs BoyAMR vö ııre ıv i içi rıı ru ı-ı_aıı ı ııcA KTı R.

z-Rı-otıı irırn i pnnı-R« Kı RM lzı REN KTE BoyAMALı Dı R.

3-15-25 c DE sAKLANAeiLN4rLioin.

4-EN FAZLA 500 ML ı-ix oRıirıRı- eMBAIAJDA oLMALıD|R.

s-onıiıııaı- Rtıve iıııor sıV| HALDE vE ToRTUSUz oLMALıDıR.

6-KULLANlMA HAzlR slvl FoRMDA oLMALlDlR.

7-KULI-ANlMA BAŞLADıKTAN soNRA EN Az 2 HAFTA AYNl «aı-irtoe BoYAMA
eı-oe roiı-ıveı_ioin.

s-ü nerici ü nü ıv içrniĞ i, riııvnsRı-oRN KoRu N MA vö ıvrrvı leRi vE soN
KU LLAN MA rnn i rı i eıı aRı-Rı üzeRiıı or oLMALı Dl R.

g-ünüııı KULLANlM süntsirrsı-iıv raniHiııoerıı irienRtNl EN Az 18 Ay
oLMALlDlR.

10-KULLANlM KLAVUZU rÜn«çr oLMALlvr gile i e Üvrıvı-i« FoRMU
e öııotnilıvtı-ioin.

1 1- N U M U N E e Ö rıı o e n i ı-e n t K LABo RATUVA R oe o r ıı r ııı i p u vc u ııı ı-u Ğ u ııa
xRnRR vrniı_ecrrrin.

rz-c Ö ıv o r n İ lE N VE LA Bo RATuVAR DA o eııı t ııı v iş N U M U N E N i N vr n i ııı r
crrinoiĞi özeı-ı-i«ı-e niıv rrsı-iıv roiı-rııı ünüıvüıv TAMAMlNDA cözı-tıvvırsi
GEREKM EKTED|n. gu ounuN4 resı-ivRr aşRMAslNDA erRE«ı-i eönÜLÜnse
yrıvioEııı rrsr rrriRiLıcEK VE UYGuN oLMAMAsl Heıiıvor znRnR riRıva

"dn.
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TARAFlNDAN KARŞl LANACAKT|R.
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ALCıAN BLU E(sıVı)TEKN i K ŞARTNAM Esi

l-siToloJ i K VE H isToLoJ ıK MATERYALLERııv goyaıv ıııes l N DA UYG U N
oLMALlDlR.

2-PREPARATLAR,N NET otĞenLrııoiniı-rvıesiıııe İv«Aııı VERECEK ain nıı!rıı
BoyANAcAK özeı_ı-irre oLMALıDıR.

3-KULLANlMA HAzlR slvl FoRMDA oLMALlDlR.

4-KULLANlMA BAŞLAD'KTAN soNRA EN AZ 2 HAFTA AYNl KALiTEDE BoYAMA
rlor roiı_ııı ı ı-ioin.

s-ünüıı 5oo ML ı-i« yAoa oarıa rüçür AMBALAJLARDA vE AçıLMAMış
oLARAK rrsı-iıvı ıoiı_ıv eı_i oin.

0-ÜnÜıı KULLANIM sÜnrsiTEsLiM rnnirıİıvoeıv irisenEı\ı EN AZ 18 AY
oLMALlDlR.

7_KULLANlM KLAVUZu TüRKçE oLMALı ve eilaicüvrıvı_ir FoRMU
eöıı oeniı-ııı rı-ioin.

8-NUMUNE cÖıvorRiı-tntK LABoRATuVAnoR oEıveıvip uyeuıııuĞuıın
renRR vrRiı-ıcrxrin.

g-eöruoeniı_tN VE LABoRATUVARDA orıırıııviş NUMUNENiN ye niıııe
arrinoiĞi özellirı-rniııı ıısliv roiı-Eıv ünüııüııı TAMAMıNDA eözırıvıvesi
GEREKMEKTEDIR. gu ounuM rrsLiver eşRMAslNDA crRrxı-i GÖRÜLÜRsEytııiorııı resr erriniı-ıcEK VE UYGUN oLMAMAsl HRı-İıvoE zRnen rinvn

İIa.Dı
DipT
A;",n fı

Llısi
,u

o:

TARAF|NDAN KARŞlLANACAKT|R.
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LAM KAPAMA F.İLMt TEnIft( şARTNAMESİ
1. Her bir fılm rulosu en az 70 metre uzunluğıında olınalıdıı.

2, Filrn seliiloz triasetat, akrifik asit ester, metakrilik asit ester ve max 0.2 mg/cm2 toluen içerikli malzemedenimal edilmiş olmalıdır.

3, Filmin kalınlığı mikroskoPta focus problemlelini önlemek amacryla 1 l5um ila 1 1Eum arasında olmalıdır.

4, Yapl$ırıcl madde kullanrmına gerek kalınaksızırı sadece ksilen ile lamın üzerine kapatıtabilmetidir.

5. Film rulolan 10 C ila 30 C arasında müafaza edilebilmelidiı.

6, Her film_ rulosu ambalajında barkocl, katalog ve lot numarası, ilretici firm4 son kullanma tarihi, kullanıın ve
saklama koşullarr vb gibi bilgiler yer al.ııalıdır.

7, Film en fazla 3 dakika iÇerisinde dokuya zaraı vermeden çıkanlabilir özellikte o]malıdıı. Fikn ç*arma
Prosedürü teklif veren firma taıafndan yazılı olarak üale dosyasında verilecektir. a" |r"*at hborafuarda
test edilecek ve uygunluğu kontrol edilecektir.

8, Filn ile kapatılan lamlarda arşivleme sonıası açrlma meydana gelmemelidir. Bu özellik en az 15 sene tek_lif
"1İl"" rg$ _nl'l ile kaPama YaPan yurtiçi ya da yuıtüşı 6ir hasane taıafinaun yapıan a.şiv çalışması ile teyidedilmelidir. Yapılaı bu Çalışmanın 191g onaylr tımeği ihale doryasında buluımalıdıı.

9. Laboratuanmızda kullaıılan 
_Sakura__Inarka Kapama Ciha"ında kullanıma uygun olmalrdır. Cihazda takılrnaprob1emleriyaşanmamalıdır.Buözelliklaborafu.arımızdatestedilecektiı.

10, Ambalaj iÇerisinde filrnlerin sıcaklıktan etkilenip etkilenınediğini göstefen termal kontrot kartlan bulıınmalıdır.

l1. Ürüne ait UBB kaydı bulunrnatı ve teklifte barkod nırmara§ı belirtilmelidil.

12, Filmlerle beraber Sakura cihaza uygunluğu iiıetici firrna tarafindan onaylı ve noter tastikli onay belgesi ihale
dosYasında bulunan Filn Kesme Brçağı verilmelidir. Her 5 adet fılrı için 1 adet film kesme bıgag-bedeısi,
olarak veıilecektir

13, Teklif veren firma distribütör ise Tiirkiye Tek Yetkili Temsitcilik Belgesi, distribütör firmanın bayisİ ise
distiibütöIq ait Tek Yetkili Temsilcilik Betgesinin yanısra UBB bayi telge"si ıııale dosyas-Ja toıunmaııaı..
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PERİYODiK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KRiSTAL Toz HALDE VE KolxY çÖzüLEBİLıR oLMALlDlR.

2-25 GR L|K oRJiNAL AMBALA,lNDA oLMALlDlR.

3-KİMYASAL içenirı-rnilseEciFıcATioN)VE soN KULLANıvıa raniHi AMBALAJ
üzgniııot eösrrRiı_ıvı Eı_ioin.

+-rİnıve DATA-SHETLERi vr RııRı-İz senririrRı_Rnııvı siRLirrı sUNMAL|DlR.

5-ULUsLAR ARASl sTANDARTLARA UYGUN oLMALlDlR.

o-ÜnÜıı KULLANlM sÜnrsiTEsLiM rnRirıiıııoeıv iriennrN EN AZ 18 AY
oLMALlDlR.

7-KULuAN lM KLAvUZU rünrçe oLMALl VE BiLGl c üvEıııı-ix FoRM U
eöııı oeniı-ıv r ı_ioin.

8-NUMuNE eöNornİı_rneK LABoRATUVAnoa orııtıvip uyeuıvı-uĞuııın
«anRR vrRiı-rctxrin.
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