T.c.
MERslN üııivensiresi nexrönı-üĞü
oöı,ıen sERMAvE işı-erıue
TEKL|F lsTEME FoRMu

boa

No

0,7lo1,l2o2l

2c21.01.50

istcın No

fr€

57420

Alım No
Talep Eden

Birirı

Sterilizasyon / Sterilizasyon

SARF MALZ EME

Konu

Edilenliıl§tı
Son Teslin Tırihi & §ııt :15/0ln02l

Tılç

AlIMl

.

15:00:00

MİLeDe Açıklımılr

S.No

l

sTERlLlzAsYoN sEPETi,
48c},fx25.5cMx5cM
tte€in ırıirel3fr€i ı:b3taoeginee dŞliğüı& İisya.i olıiii

Miktaf

Biİim

40

Adet

ıi§ağiüı& €iBc,*f,Hqi

Ye

Fm

Toblım

Tiıt ı

Mırkı

UBB kodu

T€[

§Or.§l

(Gİn)

özarEeri lağ§ği trtdzatri9aal* aa]üi,okyiıaa ie *ı*iaç

duyulmuşfur.Pfoiorma fafuran|n aşağıdaki şa.üa.a göre dozenlenerek satlnalma B0aosuna gönde.ilmesini rica ededm.
'|-Tekliierin yazıh olmasl,

2lhale dök0manlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilm.§i,
3-Teklirverilen malzemelerin t6lim s0releri, barkod numaras|, markalar|ve ambalaj şeİillefinin yazllmasl,

+TL ffğrk tir8st.,ffi( @v.ribİidrrİ f,aa{arürıırİlffi 9e yazrlla yafuır8sı
$Üzerinde kazlnt,siıinti,d0zeİtme bulunmamasl,
ĞAd,soyad veya ticaret unvanl yazllmak su,etly'e yetkili kişile.ce İmzalanmış olmasl,
7-Teİli' verilmeyecekse FAKS me§aİnm bir açlklama ile gönderilmesi,
& Malzemeleİ ilgili firma yetkilisince depoya te§lim edilecehi., Kurum bilgEi vo iurli dı9ında kargo ilo yapılan ma|zorne,faürra,irsalh,s tesliınat'an
ke.İnlikb kabuı GdilıtEy€c.kıi..
blldlnlmeyen tekl ier keslnlikle kabul edilmeyeceRir.
Önemli lo-Teklif edilen kalem T.c, llaçve Ttbbicihaz ulusalBilgi Bankasna (TITUBB) kaydl ve bu kayıt teklif tarihi iiibariyle geçerliolmahdf. Allma

çlktlan her kalem/kalemler için ayrı ayn TlTUBB da Sağllk Bakan|lğl taraflndan onayll olduğunu gö§teİir, ljusal Bilgi BankasI intemet sitEinden allnmlş, llaç
ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Fo.munu teHifzarİ içinde sunacaklardlr.TlTuBB

na

klyltI ve sağllk Bakanlül taraflndan onay|l olmayan kalem/talemlere ait

teklif er değerlendirmeye almmayacaktlr.

BankaŞl intemet site§inden allnmş, Ana Bayii Bilgi Formunu tekli' zarfl içinde sun8caklardlf.
Önernli l2- Fıyat teılif cetvoline te9limat ,oıeleıi mutıaka yazllİııaldr.

TEstlırAT sÜREsl,uBB KoDU, ARXA BELIRT|L EYEN TEKL|FLER DEÖERLEND|R E Dışl
oLACAKT|R,TEKdFLER
lrtibat Faı:

o32ia

s|RA Nuı,lARAs|ttA GÖRE VERlLttEüDlR.

24l oo 90 TLF: 0324

Fiyrt op6iyoEu en ar a5 gün oıaoal(r.
s€rdsİ

2,[1 oo

oo - 22ğ70-22571

ÇUKUR

Hastsı]e Modlıİ Yİd.

NOT : İIanlarımz www.mersin.edu.tr adre§inde yayımlanmaktadir.

2

|CLL

?y»,xo ÇıL,lnı,ıhr,

Page l

STERıLızAsYoN SE?ETı TEKNıK ŞARTNAMEsı

1. Malzeme polypropilen hammaddeden imal

edi|miş olmalıdır.

2. Tepsi çok kullanımh olmalı ve buhar otoklavında 134 9C de en az 1000
defa steril edilebilir özellikte olmalıdır.

3. Tüm malzemeler içine konan cerrahi aletlerle alaşım yapıp, cerrahi
aletlerin oksitlenmesini ve paslanmasını önleyecek bir kimyasal yapıda
olmalıdır.

4. Hastane içi kullanımı kolaylaştıracak şekilde hafif, sağlam ve dayanıklı bir
yapıya sahip olmalıdır.

5. Malzemenin kenarları kıvrımlı olmalıdır. Herhangi bir şekilde vücutla
tema5ında kesmemelidir.

5. Tepsi en az 480x255x5Omm ebatlarında olmalıdır. MSU de kullanılan
yıkama dezenfeksiyon makineleri ile uyumlu olmalıdır.

7. Tepsinin bir kenarında etiket kartının takılabilmesi için uygun delik
olmalıdır.

8. Yıkama

ve

dezenfeksiyon makinelerinde

kullanılabilmeli

ve

dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.

9. Tepsi DlN normlarına uygun olmalıdır.
10.Tüm malzemeler CE belgeli, lSO 9001:2000,93l42lEEC, BHTA, BS5452,
lSO 13485:2003 onay|ı olmalı ve bu durum ürün orijinal kataloğunda
gösterilmelidir.
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