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llasianemizin ihtiyaci olan ve a§agida cinsi, mikian ve ozcl l ikler i yaz i l i malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu ihale
Kammunun 22/d maddesine g6re Dogrudan Temin UsulU ile yapilacaktir . S5z Konusu a l im igin KDV harif birim flyat
tekliHerinizi TL uzerinden 1^02.2021 saat: 09:00 'a kadar t ulak. sat i na I nm@h_ptma i Leom adresine ivedi olarak gOndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzcme Adi

1DRAR TETKIKi (STRiP ILE)
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Kodu UBB Miktar

1300
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Birim Fiyati
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TeklifEden
.../.../202I

Ki§i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Onvani - Ka§e/Imza

Ek : Teknik §artiiamy
Suiinalmanin Yapilacagi Birim:

• Mal/emeler sipari^len sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i^erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilcccktir.
• MalzL'menin §artnameye uygunlugunun dcgerlcndirilmesi icin idarenin talep elinesi durumunda numune verilecektir.
• Al ternat i f Teklif Kabul edilmeyecektir
• I eklit ler Bir im Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• '['ekiit'edilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedllerek onaylanmi§ uriin mimarasi (barkod)
|oialidir

^rckl ifedi len iirilnlerin onaylanmi? ilriln numarasi (barkodu) liste ha l inde ve r i lme l id i r . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dtlzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi ilzerine en gee. 180
giin icinde Ytikleniciye veya vekiline odemeyi yapacakiir.
• F i rmu veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• ' t ' eknik §artname ektedir.
• En gee 3 (ilc) gun icerisinde faturasi kuruma ula§tinlnuiyan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdun ortaya ?ikacak olan ih t i laf lann ha l l inde Agn Mahkemelcri ve icra Daireleri Yetki l id i r .
• Tekl i f veren Firma/Firmalaryukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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IDRAR STRIBI TEKNIK §ARTNAMES1 (1300 ADET)

l-Teklif edilecek kitler. reaktifler ve stripler, birliktc teklif cdilecek analizorler ile tam
uyumlu olarak (airmail urctici firmaya ait orijinal etiket tasimalidirlar.

2-Test maiiyeti hesabinda; giivenilir sonu9 almak kaydiyla, pratikte ne kadar tetkik
yapilabildigi takip edilerek, kitler falisjilan gercek hasta sayisi uzerinden fatura edilmelidir.
Birhasta sonucunun verilebilmesi icin gerekli turn sarf malzemeler hesaba katilmali ve bu
malzemeler laboratuann istedigi arallklaria iicretsiz olarak laboratuara verilmelidir,

3-Teslim edilecek kitlerin ve reaktillerin miyadlan, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay
olacak ve kitler Kurumun talebi dogrultusunda partiler halinde teslim edilecektir. Reaktifler
ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay oncesinden firmaya haber verilcrek firma tarafindan
uzun miyadhlar ile degistirilmelidir.

4-Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standarl vc
kontrollerin hatali sonu^ vermesi duruinunda, bu kitler firma tarafindan yenilcri ile
degistirileceklir.

5-Firmalar, tam idrar analizi icin gerekli olan idrar striplerinin yam sira tiim sarf malzemeleri
dc (orncgin; kalibrator, diluent, kontrol, idrar kabi, yikama ve
temizlik soJiisyonlan) yetecek miktarlarda ucretsiz olarak vermelidirler.

6- Reaktifve kitlerin en kiicuk ambalajli olanlan verilmelidir. Firmalar ambalaj durumlanm
teklifierinde belirtmelidirler.

7- idrar stripleri; en az LO parametrcyi (dansite, pH, glukoz, protein, keton, nitrit. bilirubin,
urobilinojen, eritrosit ve lokosit) olcebilmelidir.

8-Teklif edilecek stiriplerin Saflik Bakanligi UBB barkod kayitlannin ihale dosyasma
konulmasi zorunludur.


