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SAGLIK BAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
Tutak Hcc Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 2 KALEM TEMIZLIK MALZEMESI ALIMI 4734
sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda almacakolup; soz konusu i§in KDV haric birim ve toplam fiyatimn
18.06.2018 tarih ve saat: 09:00 4e kadar 0472 411 20 83 numaral i belgegecere veya tutak.satinalma(o)notmail.com
adresine gondermenizi rica ederini.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
MurftDiVARCi

Idari ve Mali Islar Mudtiru

Sira
No

1
2

MALZEME ADI

TOZ DETERJAN MATIK
KAN VE LEKE C1KARICI

BIRIM

300
100

MIKTAR

KG
KG

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR
l-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ulastmlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 gun olacaktir. Odemeler 90 giin icerisinde
yapilacaktir.
5-Isin Tamami icjn teklif verilecektir.
6-Ahmi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://\vww.agriihalc.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Almacak Malzcmelerin garantisi en az 2 Yil olmalidir.
9- Numune uzerinden degerlendirme yapilip degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres: Agn-Van Yolu Uzcri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



KAN VELEKEgKARICI

l.Uretici firmanm gayri sihhi miiessese ruhsati olmahdir.

Z.Urunun saglik bakanhgi Ciretim izni ve bildirim belgesi olmahdir.

3,lthal urun ise ithalata izin belgesi olmahdir.

4.Renkliler i$in kullamlan ana yikama maddesiyle birlikte kullanilmahdir.

5,Urun agir kir.yag ve kan fb'zucu bzellikte dzellikte olmahdir.

S.Her tiirlii sanayi tipi $amasir yikama makinelerinde kullanima uygun olmahdir.

7.0riin alkali madde soda ve kompleks yapici madde i^ermelidir.

8.PH DEGERI' 11-13 SODJUM TRJPOLYPHOSPHATE %15-30 SODYUM HJDROKSJT %5-15 SODYUM

KARBONAT %15-30 ANYONIK AKTJF MADDE %l-5 OLMALI

9.Uriinun ambalaj torbalan HOPE imal edilmis, olmah.

lO.tiriin iferigine gore yirtilma ve patlama testlerindeki dayanikhhk testlerine tabt tutulmuj

olmahdir.UrCin en az 10 en fazia 25 kg hk torbalar halinde ve torba uzerine baskih etiket

uygulanmahdir.Torba uzerine baskih urun bilgileri uruniin adi,hakkmda kisa afiklama ,net

agirhgi.kullanim sekli,fiziksel 6zellikleri,kimyasal bile^imi ,depolama bilgileri,tehlike isaretve

giivenlik bilgileri,uretici firma adi ve adresi ^retim tarihi ve numarasi olmahdir.

ll.Katihmci firmalar Cirune yonelik uygunluk degerlendirmesi yapilacagmdan 1 adet orijinal

numune teslim etmelidir.Uygunluk onayi almmadan ahm yapilmayacaktir.



TEMI'ZIJK MALZEMELERI TEKNJK $ARTIMAMESJ

TOZ DETERJAN MATJK

l.Uretici firmanm gayri sihhi miiessese ruhsatt olmahdir.

Z.Ortinun saghk bakanhgi uretim izni ve bildirim belgesi olmahdir.

S.ithal uriin ise ithalata izin belgesi olmahdir.

4.0run hos kokulu olmalidir.%ANYONJK AKTJF MADDE 4,9-5,9 %TOPLAM AKTIF MADDE 8-9 PH

DE6ERJ 10-11 KOPUK TEST! SONUCU 2,5-4,5 CM OLMALI SODJUM TRIPOLYPHOSPHATE %15-30

SODYUM METASJLiKAT %5-15 SODYUM KARBONAT %15-30 CMC %0,5-1 ENZJM %0,1-0,5 TAED

%0,1-0,5 SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXOXY6 EO %l-5 OLMALIDIR.

S.UrCin ambalaji yirtilma ,patlamaya dayanikh olmalidir.Yirtik ,patlak ambalajh iirunler yenileri Me
defistirilmelidir.

e.Orun renkli camajirlan soldurmayacak ozellikte olmahdir.

7. Teklif edilen Cirun orijinal ambalaj olmah ,ambalaj uzerinde imalatf ladi veya ticari adi ve adresi

,son kullanma tarihi ,depolama jartlan ,ikazlar veya uretim pari(lot) numarasi ,varsa ozel ahnacak
onlemler yazih olmahdir,

8,0runlerin depolanmasmdan kullamlmasina kadar ge^en slirede belirlenebilecek her tiirlu
bozulma karsisinda firma Ciriinu aynisi ile degistirmeyi kabul etmelidir.

9.UrCin 10-30 kg arasi lamine baskili fift kath naylon ambalajlar halinde olmahdir.

lO.Katihmci firmalar uriine yonelik uygunluk degerlendirmesi yapilacagmdan 1 adet orijinal
numune teslim etmelidir.

11.Uygunluk onayi ahnmadan ahm yapilmayacaktir. Yuklenici firmalar tarafmdan teslimat

esnasmda yada sonrasmda uygunluk onayi atinmi? olan uriinlerden farkh uriinlerin teslim

edildiginin saptanmasi halinde 2 gun ignde dogru iirunlerle degi$tirilmesi istenecek aksi durumda
cezai islem uygulanacaktir.

12.Yuklenici firmalar uygunluk onayi almmi$ olan uriinlerin kalite belgelerini mal teslim i esnasinda
ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. Gerektiginde talep hakki tarafimiza kalmak uzere teslimati
yapilan urunler icin akredite olmus(brn hifzissihha enstitusii) kurumlardan uygunluk analizi ,bedeli
yuklenici firma tarafmdan odenmek iizere istenecektir.


