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Sayın................................................................................................................

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem 
mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 03.03.2021 günü saat lLOO’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 POLİVİDON İYOT % 10 1000 ML ANTİSEPTİK 
SOLÜSYON

200 Adet

Son T ek lif V erm e T a rih i: 03.03.2021 g ü n ü  s a a t  lLOO’e T ek lif V erm e gün ve sa a tin e  göre  fax/m ail ile gönderileb ilecek  

asılla rı elden yada karg o /p o sta  yolu ile teslim  ed ilm elid ir. (pütnOSdh@hotmaİl.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacakta.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödem e kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm am ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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8 ATİ KON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel M üdürlüğünce ruhsatlandırılmış olmalıdır.

2. Ürün bakterisid, virüsid, ftıngusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.
3. %10 povidon iyot içermelidir. Ürüne ait analiz sertifikası ve MSDS Ter firma tarafından 

muayene kabul esnasında ibraz edilmelidir.
4. Cilt ve m ukoza dezenfeksiyonunda. yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma 

uygun olmalı, alleıjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
5. 1000 ccTik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukan çekilerek 

akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı 
cam/ plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

6. Ürün alkol içermemelidir.
7. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka 

oluşturmalıdır.
8. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.
9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama 

koşullan, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, 
kalkmayacak şekilde yapıştınlmış olmalıdır.

10. Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, 
toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma 
değiştirmelidir.

11. Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 
3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni 
m iatlılan ile en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

12. Siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin 
dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık 
olmamalıdır.


