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Sayi : 35277066-949
Konu : PERASETiK ASIT iCERIKLl DEZENFEKTAN ALIMI i§t
TEKLIF MEKTUBU
Mastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktari belirtilen malzemelerin/i$in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htlkmtlne gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
2021 ) gtlnii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

-2.5 /oi /

l.Satm almadan do^an turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlu§iimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bibrilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Mudurliigu Muhasebe Birimince 2021 mali yilr
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •i20CYUzyfrml)
'?eris'n(^e ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Sabn Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik 5artname ektedir.
e-imzalidir.
trfan KUgUKOfiLU
iDARt MALI t§LER MUDUR YRD.
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Miktar

150
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekii Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta: kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Evraktn elektronik imzali suretine http://e-bclge.saglik.gov.tr adresinden 796lba2f-55el-4c4a-a498-f423a0eb84ac kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gdre gtlvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

PERASETiK ASIT iCERiKLi, KULLANIMA HAZIR, TIBBI ALET VE ENDOSKOP
DEZENFEKTANI TEKNIK $ARTNAMESI
1. Uriin.Perasetik Asit. Hidrojen Peroksit kombinasyonu iv'ermclidir.
2. Uriindenol, aldehit turevlcri,aniin,kuartcrner amonyum,klor ve agir meial olan
giimii^ iyonlanni iycrmemelidir.
3. Orun.geni? materyal uyumluluguna sahip olmalidir.Yapilan gcrcgi otoklav ve etilen oksit
ile sterilizasyonu yapilamayan.laparoskop.ailroskop.endoskop.anestezi
aksesuarlarmin.plastik.kauyuk.paslanma/ yelik. porselen.cam vb ekipmanlann yiiksek
dii/ey dezenfeksiNonu iyin uygun olmalidir.
4. IJri'm. 5 dakikada bakterisid ( S.aureus. P.aeruginosa. MRSA. VRE.
Aeeinetobaeler).\ irusid . fungusid (mayalar ve kiiller dahil) tuberkiilosid. sporisid etkili
olmalidir. Firma bu etkileri kar^iladigina dair. akredite laboratuvarlarda yapilmi§,
mikrobiyolojik yali^malarmm raporlarim ihale dosyasinda sunmalidir.
5. I'run. aktive edildikien sonra. 14 gtin elki siiresine sahip olmalidir. Firma . akretide
laboratuvarlarda yali$ilmi§ bilimsel raporlarim belgelendirmeli ve ihale dosyasinda
sunmalidir.
6. Urun.ilk aktive edildiginde en az 1500 ppm seviyesinde perasetik asit ihtiva etmeli ve
kullanim stireeinde .900 ppnve kadar perasetik asit seviyesini korumahdir.Firma bunu
kar^iladigina dair.akredite laboratuvarlarda .uluslararasi metodlarla yah^ilmi^ olan.
bilimsel raporlarim belgelendirmeli ve ihale dosyasinda sunmalidir.
7. Oriin kullamlaeak metal ekipmanlarda korozyona neden olmamah,Firma .bunu
kar^iladigina dair.akredite laboratuvarlarda .uluslararasi metodlarla yah§ilmi§ olan. metal
antikorozyon analizi bilimsel raporlarim belgelendirmeli ve ihale dosyasinda sunmalidir.
8. Oriin. tlexibl endoskoplarda herhangi bir korozyona neden olmamahdir. 1'irma .bunu
kar.'jiladigina dair.akredite laboraluvaiiarda .uluslararasi metodlarla yah^ilmi^ olan.
polimer yiizey antikorozyon analizi verilerini ve bilimsel raporlarim ihale dosyasinda
sunmalidir.
9. istekli tlrmalar ihale dosyasina uriiniin kullamldigi eihazlarda dezenfektandan
kaynaklanan anza meydana gelmesi halinde. zaran kar^ilayacagma dair taahhut
vermelidir.
10.1 'riiniin kapagi ayikhktan sonra kullanilmayan kismi. aktivite kaybi olmaksizm en az 1 ay
saklanabilmelidir.
1 1. Uriiniin rahatsiz ediei kokusu bulunmamahdir.
12. Firma.iiriin ile birlikte. soliisyon iyerisindeki perasetik asit seviyesini olymeye yarayan
MFK test striplerini. her 5 litreye 2 adet olaeak $ekilde iieretsiz olarak vermelidir.
13. MFK. Test stripleri pH olyer olmayip .soliisyona ozel.kimyasal madde olyer olmah.test
striplerinin akredite validasyon analizi ihale dosyasinda sunulmahdir.
14. MFK test stripleri CF belgesine sahip olup TI TUBB kayith olmalidir.
15. Uriiniin rafomrii en az iki yil olmalidir. l eslim tarihinden itibaren en az 20 a\ mialh
olmalidir. Firma. son kullamlma tarihinden 3 a\ onee.bildirilmesi halinde. tiiketilmemi§
iiriinii .fiyat arti^i gozetmeksizin.. yeni miathlan ile . en gey 15 gun iyinde
degOtirmelidir.
16. Oriin. 5 Litrelik PVC iyermeyen. sizdirmaz. kilitli kapakh ambalajlarda olmalidir.
17. Oriin etiketleri Tiirkye olmah, etiket iizerinde gerekli tiim bilgiler yer almahdir(uretimson kullanma tarihleri.kullanim siiresi. iyerikleri).
18. Ortiniin TI FUBB kayit belgesi. kalite belgeleri ve iiriine ait Giivenlik Veri Fi$i ihale
dosvasinda sunulmahdir.
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