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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
ABSOLÜ ALKOL SATIN ALMA BİLGİSİ ÖRNEĞİ
1. Ürün histoloji laboratuvarında organ ,dokuların takip ve boyama işlemlerinde kullanılacaktır. Malzemeler orijinal ambalajlarında
teslim edilmelidir. Etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.
2. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslar arası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
3. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb.vermeyecek nitelikte maksimum 5 lt hacminde olmalıdır.
4. En az % 99,9'luk olmalıdır.
5. Ürün kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.
6. Getirilecek numune denendikten sonra uygun bulunursa teslim alınacaktır.
7. Ürün MSDS ve Analiz Sertifikası ile teslim edilmelidir.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir.Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000840 ASETON (MERCK)
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
HİSTOLOJİ ANABİLİ DALI asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.
1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı,en fazla 2,5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları,
ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof. Dr. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000475 ASETON 99% CH3COCH (LT)
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
HİSTOLOJİ ANABİLİ DALI asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.
1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı,en fazla 5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları,
ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.SEMİHA ERSOY
27.06.2013

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
LAM. SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Doku ve sıvı örneklerinin mikroskobik analizine uygunluğu üretici firma tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.76x26
mm ölçülerinde(3x1) inc olmalıdır.Kenarları rodajlı köşeleri 90 C olmalıdır.Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.Yüzeyi
tozsuz,temiz,şeffaf görünümde,kullanıma hazır formda olmalıdır.Bir ucu kimyasallara dirençli özellikte renklendirilmiş
olmalıdır.Renkli alan boyama solüsyonlarından renk almamalı ve vermemelidir. Lamın rodaj kısmına kurşun kalemle kalıcı olarak
yazı yazılabilmelidir. Kurşun kalemle veya lam yazıcıda yazılan yazılar boyama işlemi sırasında hasar görmemelidir.Lam aynı
zamanda lam yazıcı cihazında kullanıma uygun olmalı,cihazda takılmalara neden olmamalıdır. Ayrıca renkli alanda kabarma ve
soyulma olmamalıdırDoku penetrasyonu kuvvetli olmalı,kesit alma boyama aşamalarında dökülme yapmamalıdır.Lamlar birbirine
yapışmamalıdır. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 50 adetlik toz ve nemden koruyan ambalajda olmalıdır. Tüketicinin belirteceği
miktarlarda olmak üzere yeşil, turuncu, sarı, mavi, pembe ve beyaz renklerde olmalıdır.Numune verilecek,denenecek. Ürün
laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
1. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır. .
6. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000243 LAMEL (24X50)
Şartname Kodu :

31121

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.SEMİHA ERSOY
27.06.2013

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00
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Rev.Tarihi

:
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002343 LAMEL (24X32)
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002342 LAMEL (24X40)
Şartname Kodu :
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000556 XYLOL
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
1. Histoloji laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır ve 2,5 lt'lik renkli cam şişelerde olmalıdır.
2. Açık formülü C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106.17 g/mol olmalıdır.
3. Parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalıdır.
4. Parlayıcılık tehlikesi ve toksisite düzeyi düşük olmalıdır.
5. Dokuya mümkün olduğunca az zarar vermelidir.
6. Tortusuz ve berrak görünümde olmalı, Doku saydamlaştırma özelliği iyi olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
8.
Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son
kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde
(min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde
başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen
koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden
gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002022 FORMALDEHIT (%37'LIK) (2,5L/SISE) (AD)
Şartname Kodu :

31126

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
Formaldehit %37-%41.SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır VE 2,5 lt 'lik şişelerde olmalıdır.
Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir.
Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır.
Rengi berrak olmalıdır.
Kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda veya bozulduğunda firma tarafından değiştirilmelidir.
Teslimatı takiben en az 36 ay miatlı, ışık almayan, orijinal kapaklı, ambalajlarda olmalı.
Çökme ve tortulanmayı engelleyici ve koruyucu olarak %8-15 oranında methanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.
Formik asit oranı (%0,03-%0,1) arasında olmalıdır.
Formaldehit oranı %35-38 w/w, %37-41 w/v olmalıdır.
1. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecek

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof. Dr. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENF00056 ALEMINYUM FOLYO (100 MT RULO)
Şartname Kodu :

31127

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
GÜNEŞ IŞIĞI GEÇİRMEZLİK ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
ISIYA DAYANLIKLI OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. SEMİHA ERSOY
27/06/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000633 KURUTMA KAGIDI PAKET
Şartname Kodu :

31130

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
Kurutma Kağıdı Teknik Şartnamesi:
a. 400 mm X 400 mm ebatlarında olmalıdır.
b. 250 adet/paket olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
27/06/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENQ00488 TERMOMETRE
Şartname Kodu :

31131

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
PROBU DOLABIN İÇİNE GİREBİLECEK EKSİ (-) 20 VE ARTI (+) DERECELERİ VE GÖSTEREBİLEN DİJİTAL
TERMOMETRE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR. SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000632 KAVANOZ (CAM 4 MM HACIMLI KAPAKLI)
Şartname Kodu :

31132

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
16 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
Dokuların saklanmasında ve taşınmasında kullanılacaktır.Metal kapak,sıvı numuneyi dışarı akıtmaycak özellikte
olmalıdır.Numune verilecek denenecek. Ürünler makroskopik uygulamalara uygun kullanımlı olmalıdır.10 cm çapında,15 cm
yüksekliğinde,yaklaşık 500 ml hacimli, cam kavanoz,metal kapaklı.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
27.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002344 PROBLU SAPLAMA TIPI TERMOMETRE
Şartname Kodu :

31143

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 28/06/2013

Şartname Metni :
1.Sıvı,toz ve yarı katı maddeler için sıcaklık ölçümü yapabilmeli.
2.Paslanmaz çelik batırma tip probu olmalıdır.
3.Prob boyu 12,5 cm olmalıdır.
4.IP65 koruma sınıfına uygun su geçirmezlik özelliği olmalıdır.
5.On/Of tuşu olmalıdır.
6.C/F sıcaklık ölçü birimi seçilebilir olmalıdır.
7.Max-Min değer hafızası ve HOLD fonksiyonu olmalıdır.
8.HACCP standartlarına uygun olmalıdır.
9.EN 13485 standartlarına uygun olmalıdır
10.1 sn de ölçüm yapabilmelidir.
11.Sıcaklık ölçüm aralığı -40...+200 derece olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof. Dr. SEMİHA ERSOY
28.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001405 AVRUPA STANDART SERI YAMA TESTI KITI (KUTU)
Şartname Kodu :

27770

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 31/12/2012

Şartname Metni :
AVRUPA STANDART SERİSİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME)*
1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
5- Alerjenlerin hepsinin miadları eşit ve en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
6- Avrupa Standart Serisi aşağıda belirtilen en az 27 allerjeni kapsamalıdır.
7- Sağlık Bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
8- Allerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.
Avrupa Standart Serisi
1. Lanolin alcohol
2. Fragrance mix II
3. Thiuran mix [A]
4. 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
5. Cobalt (II) Chloride hexahydrate
6. Nickel sulfate hexahydrate
7. Methyldibromo glutaronitrile (MDBGN)
8. Colophony
9. N-İsopropyl-N-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
10.Potassium Dichromate
11.Mercapto mix [A]
12.Balsam of peru
13.4-Tert-butylphenol formaldehyde resin
14.Paraben mix [A]
15.Fragrance mix
16.Cetylstearylalcohol
17. Bis-(diethyldithiocarbamato)-zinc
18.2-Mercaptobenzothiazole
19.Venice turpentine
20. Propolis
21. Bufexamac
22. 4-(4-hydroxy-4-methyl pentyl)-3-cyclohexene
1-carboxaldehyde (Lyral)
23. Formaldehyde
24. Methylchloroisothiazinolone/methylisothiazinolone
25. P-Phenylenediamine base
26. Benzocaine
27. Temoin (Vazelin)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001404 DENTAL SERI YAMA TEST KITI (KUTU)
Şartname Kodu :

31144

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

DENTAL SERİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme Tarihi : 28/06/2013
1-

Şartname Metni :
DENTAL SERİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
5- Alerjenlerin miadları en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
6- Dental Serisinde en az 13 allerjeni kapsamalıdır.
7- Sağlık Bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
8-Allerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.
Dental Serisi
1. Mentha Piperita oil (peppermint oil)
2. Eugenol
3. Menthol
4. Amalgam (Hg 2.5%, Ag 1.7%, Cu 0.3%, Sn 0.4%, Zn 0.025%)
5. Amalgam (Hg 2.5%, Ag 1.7%, Cu 0.3%, Sn 0.4%, Zn 0.025%)
6. Tin (II) Chloride
7. Sodium thiosulfoaurate (gold)
8. Paladium chloride
9. Ammonium tetrachloroplatinate
10. Potassium dicyanoaurate
11. Ammoniated mercury
12. Copper sulphate
13. Vazelin

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN
28/06/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001586 TEKSTIL SERI YAMA TESTI (KUTU)
Şartname Kodu :

31145

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 28/06/2013

Şartname Metni :
TEKSTİL SERİSİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
5- Alerjenlerin miadları en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
6- Tekstil Serisinde en az 11 allerjeni kapsamalıdır.
7- Sağlık Bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
8-Allerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.
Tekstil Serisi
1. Disperse orange-3
2. Disperse yellow-3
3. Disperse yellow-9
4. Disperse red-1
5. Disperse red-11
6. Disperse red-17
7. Disperse blue-3
8. Naphthol-AS
9. Metanil yellow
10. Disperse blue mix (124/106)
11. Vazelin

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN
28/06/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

:

26345
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:

Malzeme Kodu : JENL000007 YAMA TESTI UYGULAMA BANDI (KUTU)
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 02/11/2012

Şartname Metni :
YAMA TESTİ UYGULAMA APARATI SATIN ALMA BİLGİSİ
1.Katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak allerjik olmayan
yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır.
3. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak
olmalıdır.
4. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır.
5. Panel üzerindeki kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonların karışmasını
önler olmalıdır.
6. Alerjenlerin test öncesi aparatın içine doldurularak önceden hazırlanması
ve buzdolabında poşet içinde uzun süre saklanabilir olması gerekmektedir.
7. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN
02/11/2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000624 LANSET
Şartname Kodu :

29948

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D.

Düzenleme Tarihi : 28/03/2013

Şartname Metni :
LANSET PRİCK METAL SATIN ALMA BİLGİSİ
1- İmmediat ve hassas testler için standardize edilmiş olmalıdır.
2- Ucu, 1mm. Deri ve derialtı dokusuna zarar vermeyecek, kanatmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3- Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
4- Kutulu ve her lanset dısposıble ayrı paket içerisinde olmalıdır.
5- Avrupa Birliği Kalite belgesine sahip olmalıdır
6- En az bir yıl miyatlı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN
28.03.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002344 PROBLU SAPLAMA TIPI TERMOMETRE
Şartname Kodu :

31116

ANATOMİ ANAİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Şartname Metni :
1.Sıvı,toz ve yarı katı maddeler için sıcaklık ölçümü yapabilmeli.
2.Paslanmaz çelik batırma tip probu olmalıdır.
3.Prob boyu 12,5 cm olmalıdır.
4.IP65 koruma sınıfına uygun su geçirmezlik özelliği olmalıdır.
5.On/Of tuşu olmalıdır.
6.C/F sıcaklık ölçü birimi seçilebilir olmalıdır.
7.Max-Min değer hafızası ve HOLD fonksiyonu olmalıdır.
8.HACCP standartlarına uygun olmalıdır.
9.EN 13485 standartlarına uygun olmalıdır
10.1 sn de ölçüm yapabilmelidir.
11.Sıcaklık ölçüm aralığı -40...+200 derece olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ ANAİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof. Dr. İlknur ARI
27/06/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001802 KARION
Şartname Kodu :

31016

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
1.50 Kg MERCK 1.02993.2500
2.ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ ÜRÜN ADI VE KODU AMBALAJ MİKTARI ÜRETİM VE SON KULLANMA
TALİMATI VARSA TEHLİKE SINIFI SEMBOLLERİ BELİRTİLMELİDİR.
3.18 AY MİADLI IŞIK ALMAYAN ORİJİNAL KAPAKLI IŞIK GEÇİRMEYEN AMBALAJLARDA TESLİM EDİLMELİDİR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR.İLKNUR ARI
25.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000496 FORMALDEHIT %37 %40
Şartname Kodu :

31019

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Anatomi Anabilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
Formaldehit %37-%41.SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Anatomi laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır (kadavra tespiti kullanıma uygun olmalı),
Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir.
Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır.
Rengi berrak olmalıdır.
Kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda veya bozulduğunda firma tarafından değiştirilmelidir.
Teslimatı takiben en az 36 ay miatlı, ışık almayan, orijinal kapaklı, ambalajlarda olmalı.
Çökme ve tortulanmayı engelleyici ve koruyucu olarak %8-15 oranında methanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.
Formik asit oranı (%0,03-%0,1) arasında olmalıdır.
Formaldehit oranı %35-38 w/w, %37-41 w/v olmalıdır.
25 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
1. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecek

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Anatomi Anabilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof. Dr. İlknur Arı
25.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002244 CHLORALHYDRATE
Şartname Kodu :

31020

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
1.200 Kg MERCK K91229925
2.ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ ÜRÜN ADI VE KODU AMBALAJ MİKTARI ÜRETİM VE SON KULLANMA
TALİMATI VARSA TEHLİKE SINIFI SEMBOLLERİ BELİRTİLMELİDİR.
3.18 AY MİADLI IŞIK ALMAYAN ORİJİNAL KAPAKLI IŞIK GEÇİRMEYEN AMBALAJLARDA TESLİM EDİLMELİDİR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.İLKNUR ARI
25.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001239 GLISERIN (2,5 LT'LIK)
Şartname Kodu :

31021

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner
Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme
ile bilgiler olacaktır.2,5 LİTRELİK BİDONLAR HALİNDE OLMALIDIR

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof Dr. İLKNUR ARI
25.06.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000475 ASETON 99% CH3COCH (LT)
Şartname Kodu :

31025

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
Anatomi laboratuarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.
1. Anatomi laboratuarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı,en fazla 2.5 lt-5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları,
ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ ANABİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.İLKNUR ARI
25.06.2013

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000556 XYLOL
Şartname Kodu :

31026

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Şartname Metni :
1. Anatomi laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalı.
2. Doku takip cihazında tıkanmaya yol açmayacak bileşimde olmalıdır.
3. Teslimatı takiben minimum 18 ay miyatlı, en az 5lt.,en çok 25lt.'lik paslanmaz ambalajda veya ksilene dayanıklı ambalajda
olmalıdır.
4. Açık formülü C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106.17 g/mol olmalı.
5. Parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalı.
6. Parlayıcılık tehlikesi ve toksisite düzeyi düşük olmalıdır.
7. Dokuya mümkün olduğunca az zarar vermelidir
8. Tortusuz ve berrak görünümde olmalı, Doku saydamlaştırma özelliği iyi olmalı.
9. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
10. Ürün etiketinde IVD,CE işareti olmalıdır.
11. Numune görülecek denenecek. . Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
12. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
13. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
14. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
17. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
24. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.İLKNUR ARI
25.06.2013

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
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(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000101 IDRAR STRIBI (10 PARAMETRELIK 100 LUK)
Şartname Kodu :

31536

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Bir kutu 100 test stribi içermelidir.
2. Her bir strip ile idrar analizi sonucunda aşağıdaki parametrelere bakılabilmelidir. Dansite, pH, Lökosit, Nitrit, Protein, Glikoz,
Keton, Ürobilinojen, Bilirubin, Eritrosit.
3. Kutuların üzerinde parametreleri değerlendirecek renk skalaları bulunmalıdır.
4. Stripler oda ısısında saklanabilmelidir.
5. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
6. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
8. CE belgesi bulunmalıdır.
9. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
10. Ürünlerin miad sürelerinin bitimine 3 ay kala firma, miadı yakın ürünleri değiştirecektir. Değişim önce uzun miadlı ürünler
getirilecek, sonra miadı yakın ürünler teslim alınacaktır.
2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL

Doç. Dr. Emel İRGİL

09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
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Malzeme Kodu : JENL000003 GAITA GIZLI KAN
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Test, gaitadan alınan örneklerden insan hemoglobinini tespit edebilmelidir.
2. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
3. Test rahat ve kullanışlı olarak uygulanabilmesi için kaset özelliğinde olmalıdır.
4. Çalışılan kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Test sonuçları en geç 10 dakika içinde alınabilmelidir.
6. Test kasetinde beliren kontrol çizgisi ile test sonuç çizgisi testin sonucu yanlış yorumlamamak için 2 farklı renkte olmalıdır.
7. 7-Test kasetleri neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı, lot numarası ve son kullanma
tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. 8-Test kasetini doğru çalışma ve nemden hiç etkilenmemesi için alüminyum ambalaj içerisinde nem kuruma tabletleri
bulunmalıdır.
9. 9-Test düşük konsantrasyonda insan hemoglobini içeren örneklerde pozitif sonuç verebilmelidir.
10. 10-Kitler, reaktifler çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç duymadan reaktiflerde dahil
olmak üzere 2-30 C de olmalıdır.
11. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
12. Beyaz renkte olmalıdır.
13. Yaklaşık hacmi 200 ml olmalıdır.
14. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
17. CE belgesi bulunmalıdır.
18. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri
geçerlidir.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Uzm. Dr. Harika GERÇEK

Doç. Dr. Emel İRGİL

09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
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Malzeme Kodu : JENL001063 SEDIMANTASYON OLCUM SISTEMI (SEDIM PIPET-TUPU)
Şartname Kodu :

31535

HALK SAĞLIĞI AD.
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Sedimantasyon ölçüm sistemi aşağıdaki özellikleri belirten tek kullanıma uygun bir pipet ve tüpten oluşmalıdır.
2. Pipetin uzunluğu en az 200 mm. olmalı ve 0-170 mm. arasında taksimatlandırılmış olmalıdır. İç çapı 2,5 mm. olmalıdır.
3. Tüpün ağzı kapalı şekilde olmalı ve içinde 0.2 ml. Sodyum Sitrat içermelidir.
4. Sistemin çalışması için 1 ml. kan konulması yeterli olmalıdır.
5. Kan tüpe konulduğunda tekrar dışarı çıkmamalıdır.
6. Pipet tüpe monte edildiğinde, herhangi bir ayarlama yapılmaksızın kan pipetin sıfır noktasına gelmelidir.
7. Tüpe fazla kanın konulmuş olduğu durumlarda, fazlalık pipet ucunda bulunan rezervuar kısma akmalıdır.
8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
11. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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bulunmalıdır.

2014 yılı malzeme istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. İdrardaki insan koryonik gonadotropin (HCG) hormonunu kalitatif olarak ölçebilmelidir.
2. Test immünokromatografik tabanlı tek kademeli hızlı test olmalıdır.
3. İdrarda 20 mlU/ml HCG konsantrasyonunu saptayabilen kaset test şeklinde olmalıdır.
4. Testin sensitivitesi %100, spesifitesi %99,9 olmalıdır.
5. Kaset üzerinde numune uygulama penceresi ve sonuç değerlendirme penceresi olmalıdır. Sonuç değerlendirme penceresi
içerisinde kontrol ve test bant bölümleri olmalıdır.
6. Her bir test ayrı ayrı alüminyum folyo ile ambalajlanmış olmalıdır.
7. Alüminyum folyo üzerinde marka, lot numarası üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Alüminyum folyo üzerindeki rakamlar silinmemelidir. Folyo üzerine etiket yapıştırmak suretiyle yapılacak yazılımlar geçerli
kabul edilmeyecektir.
9. Folyo içerisinde nem alıcı ve tek kullanımlık plastik damlalık bulunmalıdır.
10. Testler en fazla 50 (elli) adetlik kutularda olmalıdır.
11. Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik
ambalajda olduğu belirtilmelidir.
12. Kitler 4-30°C sıcaklıkta saklandığında stabil kalabilmelidir.
13. Test 2-3 damla numuneyle çalışılabilmelidir.
14. Ürünlerin UBB (ulusal bilgi bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu kaydı gösterir belgeler ihale
dosyasında sunulmalıdır.
15. İhale sırasında numune sunulması zorunludur. Kasetler pozitif (+) örneklerle kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır. Uygun
bulunmadığında iki gün içinde toplu değiştirilecektir.
16. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
17. CE belgesi bulunmalıdır.
18. Ürünlerin miad sürelerinin bitimine 3 ay kala firma, miadı yakın ürünleri değiştirecektir. Değişim için önce uzun miadlı ürünler
getirilecek, sonra miadı yakın ürünler teslim alınacaktır
19. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Uzm. Dr. Harika GERÇEK

Doç. Dr. Emel İRGİL

09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Lam aglütinasyonu ile ASO bakmaya uygun 5 ml. hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
2. Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapabilmelidir.
3. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
4. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Lam aglütinasyonu ile CRP bakmaya uygun 5 ml. hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
2. Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapabilmelidir.
3. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
4. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Malzeme Kodu : JENL000099 RF LATEX 5 ML
Şartname Kodu :

31541

HALK SAĞLIĞI AD.

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Lam aglütinasyonu ile RF bakmaya uygun 5 ml hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
2. Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapılabilmelidir.
3. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
4. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000460 ANTI-A (2X5 ML)
Şartname Kodu :

31542

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HALK SAĞLIĞI A.D

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
ANTİ-A ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)
1-ANTİ-A ANTİKORU İÇERMELİDİR.
2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.
3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.
4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.
6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.
8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000461 ANTI-B (2X5 ML)
Şartname Kodu :

31543

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HALK SAĞLIĞI A.D

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
ANTİ-B ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)
1-ANTİ-B ANTİKORU İÇERMELİDİR.
2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.
3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.
4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.
6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.
8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR. EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000462 ANTI-D (2X5 ML)
Şartname Kodu :

31544

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HALK SAĞLIĞI A.D

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
ANTİ-D ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)
1-ANTİ-D ANTİKORU İÇERMELİDİR.
2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.
3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.
4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.
6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.
8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI A.D

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000029 IDRAR KABI (NON STERIL)
Şartname Kodu :

31550

:
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merk.Md.

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Beyaz renkte olmalıdır.
3. Yaklaşık hacmi 200 ml olmalıdır.
4. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
7. CE belgesi bulunmalıdır.
8. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
9- 100'er adet olarak ambalajlanmış olmalıdır.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI MERK.MD.

HALK SAĞLIĞI MERK.MD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Uzm. Dr. Harika GERÇEK

Doç. Dr. Emel İRGİL

09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001398 HEMOGLOBIN KITI (HEMOOCUE HB201+)
Şartname Kodu :

31551

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1.Mikroküvetler Hemocue HB 201 + cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2.Birim test küvetleri azid methemoglobin methoduyla çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3.Kapiller etki ile en fazla 10 mikrolitre kan tam otomatik olarak mikroküvete çekilmeli.
4.Kimyasal reaksiyon mikroküvet içinde olacak ve fotometrik olarak cihazda netice 60 saniyeden az bir süre içinde okunacaktır.
5.Ölçümler isteğe göre g/l,g/dl yada mmol/olarak okunabilmeli
6.Mikroküvetler taze kapiller, venöz veya arteriyel tam kan örneği ile ölçüm yapabilmelidir.
7.Mikroküvetler kanı damlatmaya gerek duyulmadan, küvetin uç kısmından kapiller olarka çekilebilmelidir.
8.Mikroküvetin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
9.Mikroküvetler, 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
10.Ambalajın etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu
belirtilmelidir.
11.Mikroküvetler, 15-30 c sıcaklıkta saklanabilmelidir.
12.Hemoglobin mikroküvet sayısı kadar steril lanset (parmak ve topuktan kan almak için kullanıbilen, tek kullanımlık, penetrasyon
derinliği en fazla 2, 00 mm ve ucu 30 gauge olan lanset) ücetsiz olarka verilmelidir.
13.Ürnlerin miadı en az 1 yıl olmalıdır.Herhangi bir nedenle tüketilmeyen mikroküvetler son kullanma tarihinden 3 ay önce firma
tarafından yeni miadlı olanıyla değiştirilmelidir.
14.Yükelnici firma satın alınan bu ürünlerin bitimine kadar oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis vermeyi,arıza
giderilmediği koşulda cihazların yenileri ile ücretsiz olarak değiştirileceğini kabul etmelidir.
15.Firma 7 gün/24 saat teknik servis garantisi vermelidir
16.İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
17.CE belgesi bulunmalıdır.
18.Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Uzm. Dr. Harika GERÇEK

Doç. Dr. Emel İRGİL

09.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000102 KAN SEKERI OLCUM STIGI
Şartname Kodu :
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HALK SAĞLIĞI

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09/07/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

HALK SAĞLIĞI

Düzenleme Tarihi : 09/07/2013

Şartname Metni :
1-PİPETLER KALİTELİ CAMDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2-PİPETLER HEPARİNLİ OLMALI VE İÇ YÜZEYİ SODYUM HEPARİN İLE KAPLANMIŞ OLMALI.
3-UZUNLUĞU 75MM OLMALI.
4-SİLİNDİRİK KUTULARDA 100 ADETLİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
5-İÇ VE DIŞ AMBALAJLARINDA İMALTÇI FİRMA,MARKA VE ÜRÜNE AİT DİĞER BİLGİLER BULUNMALIDIR.
6-CE belgesi bulunmalıdır.
7-Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
2014 yılı istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HALK SAĞLIĞI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

DOÇ.DR.EMEL İRGİL
09/07/2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Malzeme Kodu : JENL000949 NEGATIF KONTROL
Şartname Kodu :

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
29/09/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Göğüs Hastalıkalrı A.D.

Düzenleme Tarihi : 04/04/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Föğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Ercğment EGE
04.04.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

Şartname Metni :
PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ
1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22/07/2010

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

Şartname Metni :
PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ
1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22/07/2010

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001342 AGACLAR (TREES I)
Şartname Kodu :

8492

:

27 Ekim 2008

Sayfa
58 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

Şartname Metni :
PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ
1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22/07/2010

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

Şartname Metni :
PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ
1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22/07/2010

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 22/12/2011

Şartname Metni :
1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

22.12.2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001373 MANTARLAR II
Şartname Kodu :

21152

:

27 Ekim 2008

Sayfa
67 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLM DALI

Düzenleme Tarihi : 05/01/2012

Şartname Metni :
1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
05.01.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
73 / 175

:

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

02/10/2009
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 08/10/2009

Şartname Metni :
Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.
1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Oktay GÖZÜ
02/10/2009

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001374 ALTERNARLA TENUIS
Şartname Kodu :

21162

:

27 Ekim 2008

Sayfa
80 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLM DALI POLK.

Düzenleme Tarihi : 05/01/2012

Şartname Metni :
1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
05.01.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLAREI A.D.POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Düzenleme Tarihi : 29/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
29/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÇĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

GÖĞÜS HASTALIKLARI

19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001376 MUCOR RACEMOSUS
Şartname Kodu :

20608

:

27 Ekim 2008

Sayfa
86 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLK

Düzenleme Tarihi : 22/12/2011

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLM DALI POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22.12.2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

20610

Sayfa
87 / 175

:

Malzeme Kodu : JENL001375 PENICILIUM NOTATUM
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLM DALI POLK

Düzenleme Tarihi : 22/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsit olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüdyonları alınndığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PĞROF. DR. ERCÜMENT EGE
22.12.2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001981 PULLULARIA
Şartname Kodu :

20863

:

27 Ekim 2008

Sayfa
88 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST.AD.

Düzenleme Tarihi : 29/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST.AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMET EGE
29/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002000 RIHIZOPUS
Şartname Kodu :

20860

:

27 Ekim 2008

Sayfa
89 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST.AD.

Düzenleme Tarihi : 29/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST.AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
29/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001985 KOYUN ETI
Şartname Kodu :

20688

:

27 Ekim 2008

Sayfa
90 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D./POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001967 TAVUK ETI
Şartname Kodu :

20690

:

27 Ekim 2008

Sayfa
91 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜSHASTALIKALRI A.D.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001986 DANA ETI
Şartname Kodu :

20693

:

27 Ekim 2008

Sayfa
92 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001987 SOMON
Şartname Kodu :

20694

:

27 Ekim 2008

Sayfa
93 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR..ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001968 KARIDES
Şartname Kodu :

20695

:

27 Ekim 2008

Sayfa
94 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. ERCĞMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001541 TUNA (TON BALIGI)
Şartname Kodu :

20879

:

27 Ekim 2008

Sayfa
95 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HAST.AD.

Düzenleme Tarihi : 29/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST.AD.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
29/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001988 MIDYE
Şartname Kodu :

20696

:

27 Ekim 2008

Sayfa
96 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001996 BUGDAY UNU
Şartname Kodu :

20712

:

27 Ekim 2008

Sayfa
97 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001974 PATETES
Şartname Kodu :

20707

:

27 Ekim 2008

Sayfa
98 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLAIR A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001994 BEZELYE
Şartname Kodu :

20708

:

27 Ekim 2008

Sayfa
99 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001975 INEK SUTU
Şartname Kodu :

20709

:

27 Ekim 2008

Sayfa
100 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001995 TAVUK YUMURTASI
Şartname Kodu :

20710

:

27 Ekim 2008

Sayfa
101 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

,GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001976 KAKAO
Şartname Kodu :

20711

:

27 Ekim 2008

Sayfa
102 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001969 ELMA
Şartname Kodu :

20697

:

27 Ekim 2008

Sayfa
103 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001989 PORTAKAL
Şartname Kodu :

20698

:

27 Ekim 2008

Sayfa
104 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF. DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001973 DOMATES
Şartname Kodu :

20705

:

27 Ekim 2008

Sayfa
105 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001992 SEFTALI
Şartname Kodu :

20704

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001991 FINDIK
Şartname Kodu :

20702

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001971 YER FISTIGI
Şartname Kodu :

20701

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE ,
23/11/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001990 CILEK
Şartname Kodu :

20700

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

POF.DR.ERCÜMENT EGE
23/11/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001993 CEVIZ
Şartname Kodu :

20706

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001970 MUZ
Şartname Kodu :

20699

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Şartname Metni :
1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdedir.
3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yışl süresi olmalıdır.
4) Alerjenlerdin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000950 HISTAMINE
Şartname Kodu :

29049

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000949 NEGATIF KONTROL
Şartname Kodu :

29050

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000951 D.FARINAE
Şartname Kodu :

29051

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000952 D.PTERONYSINUS
Şartname Kodu :

29053

:

27 Ekim 2008

Sayfa
115 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001351 OTLAR (GRASSES MIX) (CIMEN POLEN KARISIMI)
Şartname Kodu :

29055

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
116 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000954 MEYVE OTU POLENI (DACTYLIS GLOMERATA)
Şartname Kodu :

28960

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
117 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 06/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
06.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001355 DELICE OTU (LELIUM PERENNE) (INGILIZ CIMI POLENI)
Şartname Kodu :

28961

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 06/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
06.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001358 ORMAN SALKIMI (PEA PRATENSIS)
Şartname Kodu :

28962

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
119 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 06/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
06.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000957 CYNEDON DACTYLON (DOMUZ AYRIGI POLENI)
Şartname Kodu :

29056

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çccuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000958 TAHIL POLEN KARISIMI
Şartname Kodu :

29057

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001356 CAYIR KELP KUYRUGU (PHLEUM PRATENSE)
Şartname Kodu :

32512

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
PİLERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD.DOÇ.DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000959 SECALE CEREALE (CAVDAR POLENI)
Şartname Kodu :

29058

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000960 TRITICUM SATIVUM (BUGDAY POLENI)
Şartname Kodu :

29059

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
124 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000961 AVENA SATIVA (YULAF POLENI)
Şartname Kodu :

29060

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
125 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Aleri BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Caınıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001342 AGACLAR (TREES I)
Şartname Kodu :

28963

:

27 Ekim 2008

Sayfa
126 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 06/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
06.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001343 AGACLAR (TREES II)
Şartname Kodu :

24298

:

27 Ekim 2008

Sayfa
127 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
PRİCK ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000962 3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)
Şartname Kodu :

24300

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
128 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000964 ALNUS GLUTINOSA (KIZIL AGAC POLEN KARISIMI)
Şartname Kodu :

29061

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
129 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000965 BETULA VERUCOSSA (HUS AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

29062

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
130 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001345 FINDIK AGACI
Şartname Kodu :

28964

:

27 Ekim 2008

Sayfa
131 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 06/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
06.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001522 PINUS SILVESTRIS (CAM AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

29063

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
132 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000970 OLEA AVROPEA (ZEYTIN AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

29064

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
133 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000972 FRAXSINUS EXELCIOR (DISBUDAK AGACI POELNI)
Şartname Kodu :

24309

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
134 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001523 PLATANUS ACERIFOLIA (CINAR AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

24310

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
135 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000971 POPULUS NIGRA (KAVAK AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

24311

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
136 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000973 QUERCUS ILEX (MESE AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

24312

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
137 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000969 CUPRESSUS SEMPERVIRENS (SERVI AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

24313

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
138 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000974 ROBINIA PSEUDOACASIA (AKASYA AGACI POLENI)
Şartname Kodu :

24314

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
139 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001078 YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)
Şartname Kodu :

32532

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
140 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000976 ARTEMISIA VULGARIS (PELIN OTU POLENI)
Şartname Kodu :

29066

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
141 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000977 CHENODODIUM ALBUM (KAZAYAGI OTU POLENI)
Şartname Kodu :

29067

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
142 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000979 PLANTAGO LANCEOLATA (SINIR OTU POLENI)
Şartname Kodu :

29068

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
143 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000978 PARETARIA JUDAICA (YAPISKAN OTU POLENI)
Şartname Kodu :

29069

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
144 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001525 AMBROSIA ELATIOR (RAGWEED POLENI)
Şartname Kodu :

24325

İlk Yay.Tarihi

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
145 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Prof.Dr.Nihat Sapan
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000980 RUMEX ACETOCCELLA (KUZU KULAGI OTU POLENI)
Şartname Kodu :

24327

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
146 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 23/07/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Caınıtez
23.07.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000983 ALTERNARIA ALTERNATA
Şartname Kodu :

29070

:

27 Ekim 2008

Sayfa
147 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000985 ASPERGILLUS FUMIGATUS
Şartname Kodu :

29071

:

27 Ekim 2008

Sayfa
148 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000984 CLADOSPORIUM HERBARUM
Şartname Kodu :

29072

İlk Yay.Tarihi

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
149 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Y.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001526 PENICILLIUM
Şartname Kodu :

29073

:

27 Ekim 2008

Sayfa
150 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001376 MUCOR RACEMOSUS
Şartname Kodu :

29074

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Y.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001377 CANDIDA
Şartname Kodu :

29075

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Y.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001087 HAMAM BOCEGI
Şartname Kodu :

29077

:

27 Ekim 2008

Sayfa
153 / 175

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001083 KEDI (CAT EPITH)
Şartname Kodu :

29078

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001082 KOPEK (DOG EPITH)
Şartname Kodu :

29079

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000989 LATEX
Şartname Kodu :

29080

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000990 MILK (INEK SUTU)
Şartname Kodu :

29081

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000991 EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)
Şartname Kodu :

29082

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000993 COCOA (KAKAO)
Şartname Kodu :

29083

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Aleri BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

FR-YLY-04

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001537 WALNUT (CEVIZ)
Şartname Kodu :

32533

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000994 PEANUT (YER FISTIGI)
Şartname Kodu :

29084

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup Canıtez
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000996 HAZELNUT (FINDIK)
Şartname Kodu :

29085

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000997 STAWBERRY (CILEK)
Şartname Kodu :

29086

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITAZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000998 PEACH (SEFTALI)
Şartname Kodu :

29087

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Aleji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000999 FISH MIX (BALIK KARISIMI)
Şartname Kodu :

29088

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001536 TOMATO (DOMATES)
Şartname Kodu :

29089

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001542 SOYA
Şartname Kodu :

32534

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

TARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001986 DANA ETI
Şartname Kodu :

32535

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001528 MOSQUITO (SIVRISINEK)
Şartname Kodu :

29090

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 12/02/2013

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
12.02.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001527 BUDGERIGAR FEATHERS (MUHABBET KUSU)
Şartname Kodu :

22700

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 29/03/2012

Şartname Metni :
ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ
29.03.2012

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001378 BAL ARISI
Şartname Kodu :

32536

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

çOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000150 ESEK ARISI (VESPULA SPECIES)
Şartname Kodu :

32537

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 19/07/2013

Şartname Metni :
LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME
1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
3.(2-8)ºC de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ
19.07.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

:

30511

Sayfa
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:

Malzeme Kodu : JENL001072 PLASTIK LANSET
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 17/05/2013

Şartname Metni :
DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez
17.05.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

Malzeme Kodu : JENL001009 SOLUNUM FOKSIYON TESTI CIHAZI ICIN TEK KULLANIMLIK

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

KARTON AGIZLIK

Şartname Kodu :

27914

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 02/01/2013

Şartname Metni :
TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Master Scope marka siprometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin
yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.4 cm uzunluğunda 2.9 cm iç çap ve 3.3 cm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
12. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard.Doç.Dr.Yakup CANITEZ
02.01.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000605 TER TESTI KITI
Şartname Kodu :

30512

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 17/05/2013

Şartname Metni :
TER TESTİ KİTİ VE CİHAZI ALIM ŞARTNAMESİ
1. Ter testi uygulaması; ter elde etme, örnek toplama ve ölçüm işlemleri CLSI C 34-A3 standartlarına (CLSI C34-A3 (CLSIClinical and Laboratory Standards Institute. Sweat Testing: Sample Collection and Quantitative Chloride Analysis; Approved
Guideline-Third Edition. CLSI document C34-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009) Vol.29 No:27,
2009) ve 2010 yılında yayınlanmış olan ''New CLSI sweat testing guidelines''(Ter testinde yeni CLSI Rehberi) uygun olarak
yapılmalıdır.
2. Ter toplama işleminde Iontoforetik akım (CLSI 6.1.1&Appex.B) maksimum 1,5 mA'i geçmemelidir.
3. Ter toplama esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacına yönelik hijyen kuralları nedeniyle ve kol bantlarının
dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (işgücü ve zaman tasarrufu, maliyet) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir ve tek
kullanımlık kol bandı olmalıdır.
4. Ter toplama süresi 30 dk'yı geçmemelidir. Ter toplama ünitesinde ter toplandığı görsel olarak saptanmalıdır.
5. Toplanacak ter miktarı: minimum 15 uL olmalıdır (CLSI 8.7) (CLSI 5.2.3) (Kaynak: Diagnostik Sweat Testing: The Cystic
Fibrozis Foundation Guidelines. Vicy A. Legrys et al. The Journal of Pediatrics. July 2007 85-89. Guideline 6).
6. Ter toplandıktan sonra bir analizör cihaz ile kondüktüvite yöntemi ile analiz edilmelidir.
7. Ter testi analizör cihazın ölçüm aralığı 0-150 mmol/L veya daha fazla olmalıdır.
8. Hastanın ter testini çalışması sonucunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve analiz cihazının doğru çalışıp çalışmadığının
analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde kontrol ve kalibrasyon solüsyonları verilmelidir. (CLSI 12.1)
9. Test kitlerinin çalışılabilmesi için gerekli tüm sistem, cihaz ve tüm gerekli aksesuarları (elektrotlar, kontrol ve/veya kalibrasyon
solüsyonları, elektrotların bağlanabilmesi için kol bantları vb gibi) firma tarafından ek ücret alınmadan karşılanacaktır.
10. Teklif edilen ter testi cihazlarında herhangi bir arıza çıkması durumunda firma 24 (yirmidört) saat içinde müdahale etmeli, bu
sürede arıza giderilemiyorsa 72 (yetmişiki) saat içinde aynı bir cihaz laboratuvarımıza herhangi bir ücret vs. talep edilmeden firma
tarafından temin edilerek kurulmalıdır.
11. Yüklenici firma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Laboratuvarının demirbaşına kayıtlı ve halen
çalışmakta olan mevcut ter testi sistemine uygun veya dengi özelliklerde kit teklif etmesinin yanında bu mevcut sistemle uyumlu
kendi cihazını da kuracaktır. Çocuk Allerji Bilim Dalı demirbaşında mevcut bulunan sistemin, idame, bakım ve onarımını da
üstlenecektir. Laboratuarımızda sürekli iki (2) sistem çalışır halde olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA

Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ

Prof.Dr.Nihat SAPAN

17.05.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

