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Hastanemizin ihtiyaçlüından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayıll kamu lhale_ kanununun Doğ,udan

Temin 22ld (paıasal limitler kapsamındal Bcnai yont".ı ile satın alınacaktır . 
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Baştabipliğmize elden, satinalmaakcdğgmail,com ,eya 04l43l894 23 nolu faı'ımıza fiyaı verilmesinirica ederim,

TeklifBaşvuru Ytri
Teslimat yeri

TeklifTürü

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi

: Hastanemiz llgili Birimi
: TeklifBirim Fiyat - lşin Tamamı
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sU ARITMA_YUMUŞATMA cİHAZI SU YUMUŞATMA

TUZU 25 KC

ToPLAM

EEE
-)

IEıilE

ıEE
-

II

---

IJ
-

IıI
-

I
--

-

I
-

-

_

-
-

_

-
-

_

- _J
- -

-I--

-

a
-

-J,

- ---
a-I-ı

---
---
-

@ryIEE
EEıil

Iilıil
ıilıLEEı
EK: Teknik şartname

].

2.

3.
4.

6,
7.

l0
ı1
12

DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALIM ŞARTLARı
l. Teklifedilecek ürün (TsE.lSo,CE vs) belgelerine haiz olacaktlr,

Tek|ifedilen malzemel", r"rin ,ip.iş tu]1İinf"İ'-,İr", ._.. ,r. İr,"e teslim edilecektir.(firma ıalalından YazIlaÇaİ)

i.iiii "Ji"""*r"lremeler 
en az l yll yüklenici {irmı gıranıisi ıltlnda olıcaktlr.

Ödeme Ma!i}c 2 numaıalt Dtiner Sermav'" ,uy,*l,ğ,n,u l'lol,iı durumuna göre yapılacalıır

İaıııra bedelİ iizerinOen kanuni k€sintiIer yapılaca_ktır,

i"slim veri muavene komisyonu nezaİeıinde Haslanemiz depolaİlolr,

İn*rİJİ*'İ''İ,İ"İİj"..t unıuşrn-ı,rıa,oa,ıkçakale ma}üemeıeri yeükiıidir,

ii;i." "iı paranti beleeı.,i .oı,n ,.r,,., .-,-r^,n,i- H^,_..i. ouy_ıkll Taşınlr Kayl1 Konlrol Biriminc lcslim edilccektir

İ;İ;";;İ;; ;;nı? vc onarımı yüklenici firmı ıarıfındın yıpIlacıkıır,
'İ"llİİ,"İ 

,".OiEl"İz ürünün barkod numaresrnı teklif kığıdını yazınız,

Toplam fiya
T€klliiini ve

t üzerinden değerlendirilecektir,

lNTE
FiRMA is

GAT ADRESTEB
S VEVERG D

rr,ıgroN vE nax

niz ürünün ma rkasını belirtiniz.

TutırBirimBirimMiktarNrrlın /

17



GEREKÇE

Hastarıemiz Dıya|.iz ve Sterilizasyonda Servislerinde kullanılmak iizere
SU YLJMUŞATMA TUZIJ temini gerekmektedir,

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.
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SU ARITMA - YUMUŞATMA Cİ]IAZI SU YIIMUŞATMA TUZU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır. Tablet boyutlan eşit olmalıdır.
2. "A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun hammaddesinin kaya tuzu olduğu

belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içeriğinde reçine, tiltre ve
membranlan olumsuz yönde etkileyecek (tortıı, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler
içermemelidir.

3. iıgiıi TsE standardına (TS EN 973 l 27.04.2003) uygun TSE belgesinin ash veya noter
onaylı sureti teklifle birlihe sunulmahdır.

4. Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.
5. Nem oranı en çok %0,3 olmalıdır.
6. İçerisindeki §aCl) oranı en azo/o99 olmalıdır.
7. İçerisindeki Kalsiyum oranı en çok 0.8 mg/kg olmahdır.
8. Toplam sertlik (-ğZo l0 luk çozeltide) 1,3_1,5 Fr olmalıdır.
9. 25 kg'lık çift katlı iç poşetli polipropilenjüt çuvallarda olmahdır.
l0. Tuz torbalannrn ilzerinde ilrüne ait bilgiler (tllretici, marka vb) yer almalı, tiretim yılı

belirtilmelidir.
11. Yumuşatma sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.
12. En az iki rafine edilmiş olmalıdır.
13. Gıda maddeleri tiizüğtlııe uygun olmalıdır.
14. Numuneler normal olmasına rağn,ıen işletrneye ihale sonrası sevki yapılacak olan tuzlann

filtrelerin optimum seviyede çalışmasını engellemesi ya da filtrelerin çalışmasında
kullanılan valf gruplanna zarar vermesi durumunda ytıklenici firma zaran kaışılamakla
yükümlüdür ve elverişsiz tuzlar depoda aynlarak firmaya iade edilecektir.

15. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
16. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

futulacakıır. Uygunluk karan kullanımdan sonra ve muııyene komisyonıınun onayı ile
verilecektir. Değerlendirme için orijinal ambalajında2S kg'lık l (bir) torba numune

bırakılacaklır.
17. Herhangi bir nedenle til&etilmeyen ii,riiıııler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli tiırtiırıle degiştirilmelidir.
l8. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen i.iırünler geri alınıp toplanrlan seri numarahlar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
19. Firma bozuk hatalı çıkan ürii,ııleri yenisi ile bedelsiz değştirmelidir.
20. kullanım sırasında ti,retim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı ii,retim malzemenin alındığ hastanede iiırilrıü teslim eden

firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü
bildirilmesi ile firma 24 saalte malzemeyi değştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez al,rıı

malzemede tiııetim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit ediıirse firma geri kalan tiim
malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez.

Değişim için aynı ihalede teklif verilen ii,rünler arasrndan mevcut firmadan daha yüksek

teklif vererı ti,rt!ılerden birisi olmalıdır.
21. Ambalaj tizerinde son kullanma tarihi, lotno, tırtlİıtıürı içeriği hakkındaki tiım bilgiler

belirtilmelidir.


