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TEKLIFEDAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 4 KALEM KADIN DO6UM SERVISI TIBBI
SARF MALZEME ALIMI 4734 sayih ihale kanununun 22/D maddest kapsaminda almacak olup; soz konusu isin
KDV haric birim ve toplam fiyatmin 09.05.2018 tarih ve saat: 15:00 *e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere
veya tutak.satinaima@hotmail.com adresine gb'ndermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en ge9 son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya go'revlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (r ; ik;ui i ve yazi ile) KDV haric^ TL olarak duzenlcneccktir.
3-Faks ve Mail ile gdnderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastinlacaktir.
4-TekIif edilen fiyatlarin geverliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 gUn icerisinde
yapilacaktir.
5-Isin Tamami i?in teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemelcr 10 giin icerisinde teslim edilccektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Almacak Malzemelerin garantisi en az 2 Yil olmalidir.
9- Numune iizerinden degerlendirme yapihp degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri life Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi i?in: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



1) LAM TEKNIK §ARTNAMESI

1. Grim asagida belirtilen ozelliklerde olmalidir.

a. Doku ve Sivi orneklerinin mikroskobik analizine uygunlugu uretici

tarafindan onaylanmis ve garanti edilmis olmalidir.

b. Refractive indeksi n(A) - 1,513 - 1,523 olan, extra beyaz camdan imal

edilmis olmalidir.

c. 76x26mm olgulerinde 1mm kalmlikta cam olmalidir.

d. Kenarlan rodajh (traslanmis), koseleri 45° olmalidir, ele batmamalidir.

e. Yuzeyi tozsuz, temiz, kullammo hazir formda olmalidir.

f. Bir ucu kimyasallara direngli ozellikte renklendirilmi§ olmalidir.

g. Renkli alan, okunabilir olarak rahatlikla yazilabilir ozellikte olmalidir.

h. Renklendirilmis alan 100°C de Xylene, Aseton ve Alkol' e direngli olmali,

kabarma, soyulma, atma ve renk kaybi olmamahdir.

i. Renkli alan boyama solusyonlannda renk almamali, orijinal renginde

degisim olmamahdir.

j. Doku penetrasyonu kuvvetii olmali, kesit alma ve boyama asamalannda

dokulme yapmamalid:r.

k. UruniJn Avrupa Birligi harmonize standartlanna uygunlugu belgelenmis

ve bu durum uretici firma tarafindan deklare edilmis olmalidir. Urun

etiketinde CE isareti tasimahdir.

I. insan vucudundan elde edilen orneklerin incelenmesi icin gerekli

normlara uygun oldugu belgelenmis ve bu durum uretici firma

tarafindan deklare edilmis olmalidir. Urun etiketinde IVD (In Vitro

Diagnostic) i§areti tasimahdir.

m. Ambalaj §ekli: 50 adetlik isik ve neme karsi korumah ambalajlarda

2. Uretici adi ve adresi, Urun adi ve kodu, Ambalaj miktan, Lot numarasi veya Uretim

tarihi, Varsa Son Kullanim Tarihi ve saklama kosullan, ambalaj uzerinde belirtilmis

olmalidir.

3. Uretici firma ISO 9001 uretim kalite belgesine sahip olmalidir.

4. Urun uretici tarafindan hazirlanmis orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

5. Lam'm materyal almacak yuzu yazi yada simge ile isaretli olmalidir.

6. Urun ve ureticinin belirtilen ozellikleri tasimasma ragmen laboratuanmizda

kullanimmda verim almmayan veya son kullanim tarihine kadar ilk verimliligini

surdiirmeyen urunler igin teklif eden firmadan, tarafimizdan belirtilecfikt^ijfe igerisinde

(min. iki is gunu) aplikasyon istenecektir. <-
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7. Aplikasyonu yapmayan veya aplikasyonu basansiz olan firmadan, urunij iki is gunu

icerisinde baska bir lot veya kod veya marka urunle degistirmesi istenecektir.

8. Teslim edilen yeni urun icinde bu teknik sartnamede belirtilen kosullar aranacak ve

uygulanacaktir.

9. Teslim edilen ve sonug almmayan turn urunler, sonraki tedariklerimizde alim oncesinde

laboratuanmizda sorunun cozuldiigu ispatlanmcoya kadar, teknik sartnamede belirtilen

ozelikleri tasiyor olmasi durumunda dahi degerlendirmeye almmayacaktir.

10. Tekliflerde uretici, marka, kod ve urun adi yanmda belirttigimiz ozellikler yazilmahdir.

Farkh ozelliklerde urun veya alternatif urun teklif edilmemeiidir.

11. Urune ait katalog veya brosur teklif oncesi laboratuanmiza teslim edilmeJi ya da teklif

zarfina konulmahdir.

12. Referans kabul edilmeyecek, urun ozelliklerinin kontrolu ve verimlilik testi

laboratuanmizda yapilacaktir. Numunesi teslim edilmeyen teklifler

degerlendirilmeyecektir.

13. Numunelerin degerlendirmesi 1 hafta icerisinde yapilacaktir. Onaylanmayan ve

tiiketilmeyen numuneler iade almmahdir. iade almmayan numuneler saklanmayacak ve

sorumluluk kabul edilmeyecektir.

14. ihaleye girecek olan firmalar teklif ettikleri urunlere ait numuneleri 1 hafta onceden

Patoloji klinigimize imza karsiligi vermelidir.



Smear Fircasi (Rimel Tip smear fircasi)Teknik $artnamesi

1. Orijinal ambalajda steril olmalidir.

2. Toxic madde i^ermemelidir.

3. Tek kullanimlik olmalidir.

4. TITUBB'da Saglik Bakanhgi tarafmdan onayh olmali

5. TiTUBB'da kayith iirun barkot numarasi bildirilmeli

6. Numuneye gore degerlendirilecektir



.

Smear Tasjma Kabi Teknik $ artnamesi

1. Smear kabi sert plastik malzemeden yapilmi§ olmahdir.

2. Kutu ve kapak birbirine bagli tek parga halindedir olmahdir.

3. Nakil isjemine karsi sizdirma, acilma yapmadan tasjnabilecek guvenlikte olmahdir.

4. Smear kabi i$i, alman smear numune lamini rahatga saklayacak genisjikte olmalidir.

5. Smear kabi 2 slayt kapasiteli olmali ve iki lam birbirine degmeden tasmabilir olmahdir.

6. Urun miyadi teslim tarihinden itibaren en az 3 yil olmahdir.

7. Koli etiketi uzerinde uretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi, firma bilgileri

bulunmahdir

8. TiTUBB'da Saghk Bakanligi tarafmdan onayh olmahdir.

9. TiTUBB'da kayith urun barkot numarasi bildirilmelidi



CAM YAZAR KALEM $ARTNAMES'l

1. TiTUBB'da Saglik Bakanhgi tarafmdan onayli olmahdir.

2. TiTUBB'da kayith Lirun barkot numarasi bildirilmelidir.
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