
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

23.09.2021
Sayı: ^ S  3 >
Konu: HASTANEMİZ MEDİKAL SARF DEPO BİRİMİ İHTİYACI OLAN BATİKON, SCRUB VE ALKOL ALIM 
İŞİ

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

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 3 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 29.09.2021 günü saat 10:00!e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şak
İdari ve 1 9 ^  ij-Jeı^Müdürü 

İHTİYAÇ LİSTESİ /
S.No Malzeme Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 POLIVIDON İYOT %7,5 1000 ML SIVI 
SABUN(SCRUB) 250 Adet

2 POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK 
SOLÜSYON 500 Adet

3 ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK 500 Litre

Son Teklif Verme Tarihi: 29.09.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOsdh@ hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfiız kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışmdaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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BATİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce ruhsatlandınlmış olmalıdır.

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

muayene kabul esnasında ibraz edilmelidir.
4. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma 

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

akışm 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 miktarlan, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama 

koşullan, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, 
kalkmayacak şekilde yapıştmlmış 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 
miatlılan 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.



% 7/5 POVİDON İYOT (ANTİSEPTÎIC $ABUN)10Û0 mİ

1 .Ürün, cerrahi el yıkama ve cilt antisepsisi amacıyla kullanılacaktır.
2.Ürün, %7.5 oranında povidon-ivot içermeli ve sıvı sabun özelliği taşımalıdır.
3.Ürün, kullanıma hazır 1000 ml’lik ambalajda olmalıdır.
4 .Ürün , ei yıkama sırasında elden akıp gitmeyecek yoğunlukta olmalıdır.
5.Sağlık Bakanlığından üretim veya ithal izni ruhsatının ve biyosidai ürün ruhsatının birer adet 

onaylı örneği olmalıdır.

6. lOÛOcc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak (yukarı çekilerek akışın sağlandığı 
geri itince akışın sonlandığı) veya öze! püskürtme (pompalı) başlıklı plastik şişelerde 
ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde; solüsyonun içeriği, ürün kullanımı, üretim tarihi, son 
kullanma tarihi, kullanım ile ilgili açıklamalar olmalıdır.

7. Ürün en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.

8. Urun teslim sırasında gerek görülürse ürünün analizi yaptırılacak, analiz gideri firma tarafından 
karşılanacak, analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.

9. Ürünün, Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılmasına karar verilmesi halinde; geri alınıp toplatılan 
seri numaralı ürünlerin yerine, farklı serideki ürünlerden aynı miktarda ve fiyat farkı gözetmeksizin 
yüklenici firma tarafından değişimi yapılmalıdır.

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

11.İştirakçi firmalar ihale öncesi teklif edecekleri üründen en az 2(iki; adet numune hastane 
eczanesine teslim edeceklerdir. Numuneler kullanıcı birimler tarafından değerlendirildikte sonra 
alımma karar verilecektir



ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-%95den az %96.8den fazla etil alkol içermemelidir.
2-Renksiz, berrak, kokusu karakteristik elmalıdır, yabancı tat ve koku içermemelidir.
3-AIkol denatüre edilmemiş olmalıdır. ‘’Etil Alkol’ün Piyasaya Arzı Hakkmdaki Tebliği” ne göre ürün 
tıbbi amaçlı alkol kullanımına uygun ve filtre edilmiş olmalıdır.
4-Metil alkol içermemelidir.
5-Ambaîajmdan veya başka bir nedenden dolayı Etil alkolde kirlilik veya bulanıklık olmamalıdır.
6-Teklif edilen ürün TAPDK’ nin hastane v.b sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş 
olduğu standartlara uygun olmalıdır.
7-Teklif verecek firmalar TAPDK’ nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır.
8-İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1. Sımf alkol 
olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.
9- Yüklenici firmanın T.C Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Düzenleme Kurulu 
(TAPDK) tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki belgesinin noter onaylı kopyası 
olmalıdır.
10-Almacak alkol dış etkenlerden tam korunmuş sızdırma yapmayacak, 5 litrelik sert plastikten 
yapılmış, ağızlan mühürlü, üzerinde içinde alkol olduğuna dair uyarıcı bilgilerin olduğu etiketli 
bidonlarda teslim edilecektir.
11- Ambalajlarda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe 
olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte yazılmış 
etiketler ambalaja sağlam olarak yapıştırılmış olmalıdır. Etiketin boyutu en az 74mmxl05 mm 
olmalıdır.
12-Etiket üzerinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi,lot numarası, fcacmen % alkol miktarı ,net 
ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi,üreten,ambalajlayan ve ithal eden firmanın 
ticari unvanı ve adresi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti,markası ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu 
kontrolünden geçmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu 
bulunmalıdır.Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir.
13-Alınacak alkol, idarenin belirlediği tarihlerde yüklenici tarafından eczane deposuna partiler halinde 
ya da tamamı şeklinde teslim edilecektir. Raf ömrü teslim tarihinde itibaren en az 2 (iki )yıl olmalıdır. 
Miadı süresince tüketilmeyen üriinler, fiyat artış: gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 
3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile şartnameye uygun yeni miatlılan ile en geç 15 gün 
içinde değiştirmelidir.
14-Tesiim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirten belge muayene 
kabul komisyonuna verilmelidir.
15-Satm alman alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir. Muayene sırasında 
rastgele numuneler seçilecek ve muayene sonucu o partinin tamamını kapsayacaktır. Uygun 
bulunmayan ürünün tamamı iade edilecektir.
16-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm masraflar 
yükleniciye aittir. Ayrıca yüklenici firma bozuk ve hasarlı ürünleri yenisi ile değiştirecektir.
17-iştirakçiler ihale öncesi hastane eczanesine ürün uygunluğunun tespiti için en az 1 (bir) adet 
numune teslim edeceklerdir. Numuneler kullanıcı birimler tarafından değerlendirildikte sonra alımına 
karar verilecektir.


