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:
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
NEMLİ PASPAS YEDEĞİ
a) Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
b) Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
c) Mop 50 cm. ebadında olacaktır.
d) Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
e) En az 250 gram ağırlığında olmalıdır.
f) Zincir ipten imal edilmiş olmalıdır.
g) Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00076 NEMLI PASPAS
Şartname Kodu :

37165

:

27 Ekim 2008
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
NEMLİ PASPAS YEDEĞİ
a) Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
b) Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
c) Mop 60 cm. ebadında olacaktır.
d) Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
e) En az 250 gram ağırlığında olmalıdır.
f) Zincir dikişli olmalıdır.
g) Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00014 SIVI SABUN (LT)
Şartname Kodu :

37111

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1. Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak,
3. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre Bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45 /EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
5. Sıvı el sabunu: <%5 aniyonik aktif madde, el yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı.
6. Dispansırlardan akış için uygun olmalı.
7. Asiditesi 5.5±0.2 pH olmalıdır.
8. Ürün 5 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
10. İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
11. Ürün zararlı ve toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalıdır.
12. İçeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
13. Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
14. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
15. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı,
markası, ürün adı , kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.Bu
bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
16. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
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. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir
23 Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00037 ODA PARFUMU
Şartname Kodu :

37112

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
PARFÜM ODA İÇİN
a) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
c) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
d) Oda parfümü, odalar ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
e) Oda parfümü PH değeri 6,5 ± 1 olacaktır.
f) Oda parfümü yoğunluğu 20 0C de 1,00 ± 0,05 g/ml olacaktır.
g) Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
h) Oda parfümü 500 ML'lik plastik ambalajda, olacaktır
i) Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
j) Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
k) Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır
l) Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri, üretici firma
adı olmalıdır.
m) Uygulandığı ortamda leke bırakmamalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00084 IS ELDIVENI
Şartname Kodu :

37113

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1.Kalın kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2.Tene temas eden kısımları kumaş, aya kısmı ve parmaklar su geçirmeyecek (nitril ve bunun gibi) malzemeyle kaplanmış
olmalıdır.
3.Bilek kısmı lastikli kalın örme ve en az 5 cm olmalıdır.
4.Genle amaçlı kullanımlara uygun CE EN 388 belgesi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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

:

37114

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Sayfa
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:

Malzeme Kodu : JENA00022 KLOR TABLET (SODYUM DIKLOROIZOSIYANURAT TABLET)
Şartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1) KLOR TABLET ( sodyumdikloroisosyanurat )
a) Kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır.
b) Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC (
sodyumdikloroisosyanurat ) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun Ph' sı saf su Ph' sına yakın olmalıdır.
c) Tablet formu en az 2,5 gr. etken madde içermelidir
d) Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda
bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.
e) Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye
(nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gramnegatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C
virusları dahil virusidal ) sahip tam bir biosidal olmalıdır. 5 - 10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine
ulaşmalıdır.
f) Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi
olmamalıdır.
g) Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında
azalmamalı veya yok olmamalıdır.
h) Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda ( 100 lük ) ( hava almayan
kapaklı, blister ambalaj vb. ) olmalıdır. Saklama süresi ( raf ömrü ) en az 2 yıl olmalıdır.
i) Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu ( PVC
kaplı renkli basım 200 adet ) bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir.
j) Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır.
k) Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan ( suya atıldığında kendiliğinden eriyen ) formüle sahip olmalıdır. Tablet suda
kolay ve tamamen çözünmelidir.
l) Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan
çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır.
m) Tabletler kutu ambalajlarda olup, 1 kutu da en az 100 adet tablet olmalıdır.
n) Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
o) Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ruhsatı olmalıdır.
p) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
r) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00023 SIVI YER TEMIZLIK MADDESI
Şartname Kodu :

37128

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
3) SIVI YER TEMİZLİK MADDELERİ
a) Sert yüzey(masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
c) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
d) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.Bu forma göre: Aktif madde miktarı; en az % 4 olmalıdır.
e) Renkli, kıvamlı berrak görünümlü sıvı olmalıdır.
f) Temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
g) Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı,
PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan
yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
h) 5 lt hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.
I)
Ürün temizlik sonrasında güzel ve kalıcı bir koku bırakmalıdır.
l) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00024 SIVI OVMA MADDESI (MINERALLI SIVI TEMIZLEYICI)
Şartname Kodu :

37116

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
2) MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİ:
a) Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Likit olmalıdır.
b) 1000 ml. hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.
c) <%5Anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmalıdır.
d) Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
e) Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır.
f) Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki göstermemelidir.
g) Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
h) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır. Üretici
firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
i) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/ Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre
hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
j) Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
k) Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir.
l) Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri ile
ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj (lamine baskı) üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul
edilmeyecektir.
m) Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
n) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00025 WC TEMIZLIK MADDESI (TUVALET VE BANYO TEMIZLIGI)
Şartname Kodu :

37117

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
4) WC TEMİZLİK MADDESİ (TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ)
a) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
c) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ayrıca hijyenik temizlik için katyonik aktif içermeli.
d) Görünüş; Renkli berrak kıvamlı sıvı
e) Güzel kokulu ve parfüm içermelidir.
f) Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
g) Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma
adı olmalıdır.
h) 1000 ml. hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.
İ) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00026 METAL PARLATICI (PASLANMAZ CELIK YUZEYLER ICIN

:

27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

TEMIZLIK VE BAKIM MALZEMESI)

Şartname Kodu :

37118

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİM

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
7) PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MALZEMESİ
a) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
c) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
d) Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu.
e) Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
f) Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
g) Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılabilmelidir.
h) Metal yüzeyleri çizmeden temizleyip parlatmalı ve kirlenmesini geciktiren bir film tabakası oluşturmalıdır.
i) Kullanımı kolay olmalıdır.
j) Direkt PH değeri (20°C)de 2-3 olmalıdır.
k) Toplam kuru maddesi minimum %36 olmalıdır.
l) Viskozitesi (25°C)de 2300-2700 mPas olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00027 KOKU GIDERICI MAKINE SPREYI
Şartname Kodu :

37119

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİM

:

27 Ekim 2008

Sayfa
11 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
5) PARFÜM ODA İÇİN (SPREY)
n) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
o) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
p) Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
q) Oda spreyi, odalar ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
r) Oda spreyinin PH değeri 6,5 ± 1 olacaktır.
s) Oda spreyinin yoğunluğu 20 0C de 1,00 ± 0,05 g/ml olacaktır.
t) Oda spreyi görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
u) Oda spreyi 250 ml 'lik plastik ambalajda, olacaktır
v) Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
w) Oda spreyi püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
x) Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır
y) Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri, üretici firma
adı olmalıdır. Zaman ayarlı koku makinelerinde kullanmaya uyumlu olmalıdır.
z) Teslim tarihinden itibaren miadı en az 1 yıl olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00029 YIKAMA PEDI
Şartname Kodu :

37120

:

27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
YIKAMA PEDİ
a) Cila sökme, ve cila atma ve zemin bakımı yapmaya uygun.
b) Cila bakım makineleri ile uyumlu 43-51 cm çapında olmalıdır.
c) Teslim edilen pedlerin 4/7 sert çapı 43 cm olmalı.
d) Teslim edilen pedlerin 2/7 orta sert çapı 43 cm ve 51 cm olmalı.
e) Teslim edilen pedlerin 1/7 yumuşak çapı 51 cm olmalı.
f) Siyah, kahverengi, kırmızı ve beyaz renk seçenekleri olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00030 KIREC COZUCU
Şartname Kodu :

37121

:

27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
5) KİREÇ ÇÖZÜCÜ

a) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
c) Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle
birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ayrıca hijyenik temizlik için katyonik aktif içermeli.
d) Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
e) Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
f) Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
g) Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
h) Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
J) Ürün 1 lt.'lik püskürtmeli plastik kaplarda olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00031 CILA COZUCU
Şartname Kodu :

37122

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
4) CİLA ÇÖZÜCÜLER
a) Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.Ürünün Avrupa Konseyi
99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde
teslim edilmelidir.
Bu forma göre: aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
c) Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
d) Parlak, lekesiz temizlik sağlamalı, suda çözünürlüğü tam olmalı, kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
e) Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk
oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan
yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
f) Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.
g) Yüzeyde iz ve buğu bırakmamalıdır.
h) Nötr ve yumuşak bir formülasyona sahip olmalı.
j) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00033 POLIMER CILA
Şartname Kodu :

37123

:

27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
POLİMER CİLA
a) Manuel kullanıma uygun olmalıdır.
b) Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
c) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
d) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
e) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Bu forma göre: En az %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu:1.00 (+/-0.05) ve
aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
f) Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
g) Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
h) Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
i) PVC, vinil, linoleum vb, cilalı veya cilasız sert zeminlerin günlük temizliği ve bakımı için uygun olmalıdır.
j) Cila koruması sağlamalı, ekstra parlatıcı özelliğe sahip olmalı.
k) Çabuk kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
l) Kayma dirençli yüzey oluşturmalı.
m) Kombine yer yıkama makinaları için uygun olmalı.
n) Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk
oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan
yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
o) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00034 AKRILIK CILA
Şartname Kodu :

37129

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
3) AKRİLİK CİLA
a) Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
c) Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu.
d) Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
e) Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
f) Her türlü PVC, VAT, marley, linoleum, suni ve doğal taş zeminler, plastik ve asfalt gibi düzgün zeminlerin cilalanmasına uygun
olmalıdır.
g) Alkole dayanmalıdır.
h) Ömrü uzun olmalıdır.
i) Zemini kayganlaştırmamalıdır.
j) Sudan etkilenmemeli, kir tutmamalıdır.
k) PH (direkt) :7-9
l) Yoğunluk: 1.03 (g/ml)
m) Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri, üretici firma
adı olmalıdır.
n) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaye uygunluk durumunun tespiti
amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00035 HALI YIKAMA SAMPUANI
Şartname Kodu :

37130

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
6) HALI ŞAMPUANI
a) Temizlik robotlarında ve manuel kullanıma uygun olmalıdır.
b) Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
c) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
d) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle
birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
e) Halı şampuanı, her türlü döşeme, kumaş, koltuk temizliklerinde kullanılmalıdır.
f) Bakteri ve kirleri hijyenik olarak temizleyebilmelidir.
g) Köpüğü kontrollü olmalıdır.
h) Özel bileşimli, ferah kokulu olacaktır.
i) Görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
j) Yoğunluğu 20 0C 'de 1.03+5 g/ml olacaktır.
k) Halı şampuanının içindeki noniyonik aktif madde oranı %10 + 5 olacaktır.
l) Aktif maddeleri, doğada %80 'in üzerinde parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
m) Kumaşın dokusuna zarar vermeyecektir. Halı şampuanı Nötral olmalı( PH direkt 7,0 + 1,0, alkali ve sabun içermemelidir.)
n) Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00036 KIR SOKUCU MAKINE DETERJANI (AGIR VE KIRLI YUZEYLER

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

ICIN)

Şartname Kodu :

37131

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
2) YÜZEY YEMİZLİK MADDESİ (KİR SÖKÜCÜ)
a) Temizlik robotlarında ve manuel kullanıma uygun olmalıdır.
Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır
c) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır. Avrupa Konseyi 99/45/EC
direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim
edilmelidir.
d) Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
e) Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
f) Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
g) Köpürmemelidir.
h) Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
i) Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,
j) Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk
oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan
yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
k) Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00038 80*110 EVSEL JUMBO BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37132

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
18) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy:
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
c) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
d) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
e) Ebatları 80x110X95 (+/- 5) cm olmalıdır.
f) Poşetin üzerinde ''Evsel Atık'' baskısı bulunacaktır.
g) 70 mikron olmalıdır.
h) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00039 72*95 EVSEL BATTAL BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37133

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
19) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Battal Boy:
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
c) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
d) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
e) Ebatları 75x90 (+/- 5) cm olmalıdır.
f) Poşetin üzerinde ''Evsel Atık'' baskısı bulunacaktır.
g) 70 mikron olmalıdır.
h) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00040 55*60 EVSEL ORTA BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37134

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
20) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Orta Boy:
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Evsel atıklarda kullanılacaktır.
c) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
d) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
e) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
f) Ebatları 55x60 (+/- 5) cm olmalıdır.
g) 30 mikron olmalıdır.
h) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00041 40*50 MINI BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37135

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
21) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Mini Boy:
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Evsel atıklarda kullanılacaktır.
c) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
d) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
e) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
f) Ebatları 40x50 (+/- 5) cm olmalıdır.
g) 30 mikron olmalıdır.
h) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00042 GERI DONUSUM COP POSETI
Şartname Kodu :

37136

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
23 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
22) Mavi Atık Torbası Geri Dönüşüm Atıklar İçin :
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Cam, kağıt ve benzeri atıklarda kullanılacaktır. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
c) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
d) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
e) Ebatları75X95(+/-5)cmolmalıdır.
f) 70 mikron olmalıdır.
g) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00044 80*110 TIBBI JUMBO BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37137

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
23) Kırmızı ÇÖP TORBASI (TIBBİ)(Baskılı Enfekte Atık) Jumbo Boy :
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyo tehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
c) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
d) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
e) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
f) Ebatları 85X110 (+/- 5) cm olmalıdır.
g) 1 adedinin ağırlığı en az 175 gr, çift kalınlığı en az 150 mikron olmalıdır.
h) 100 mikron olmalıdır.
ı) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00045 72*95 TIBBI BATTAL BOY COP POSETI
Şartname Kodu :

37138

SUAM/ DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
Kırmızı ÇÖP TORBASI (TIBBİ)(Baskılı Enfekte Atık) Battal Boy:
a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
b) Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyotehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
c) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
d) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
e) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
f) Ebatları 75X90 (+/- 5) cm olmalıdır.
g) 100 mikron olmalıdır.
h) Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00048 TUVALAET FIRCASI (KUTULU PLASTIK)
Şartname Kodu :

37139

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
26 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
7) WC FIRÇASI (KUTULU)
a) Tuvalet fırçası yuvarlak,plastik kıllı olacaktır.
b) Tuvalet fırçası mutlaka plastik muhafazalı olacaktır.
c) Tuvalet fırçası dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00049 LAVABO FIRCASI
Şartname Kodu :

37140

:

27 Ekim 2008

Sayfa
27 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
LAVABO FIRÇASI
a) Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Sapının rengi sarı ve kırmızı olmalıdır.
b) Lavabo fırçasının gövdesi oval,sapı yuvarlak olacaktır.
c) Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
d) Lavabo fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
e) Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. avabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli
olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00052 CAM PELUSU
Şartname Kodu :

37141

:

27 Ekim 2008

Sayfa
28 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
CAM PELUŞU
a) Cam Silme Peluşu 35 cm olmalı, yüksek su tutma özelliğine sahip, aparata takılmaya uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00053 CAM LASTIGI
Şartname Kodu :

37142

:

27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
CAM ÇEK SİL LASTİĞİ
a) Yumuşak olmalı, cam yüzeyine tam oturmalıdır. 35 cm uzunluğunda olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00054 CAM JILETI
Şartname Kodu :

37143

:

27 Ekim 2008

Sayfa
30 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
CAM JİLETİ
a) Paslanmaz çelikten olmadır.
b) Tutma ve koruyucu aparatı ile birlikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00055 YER JILETI
Şartname Kodu :

37144

:

27 Ekim 2008

Sayfa
31 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
YER JİLETİ
a) Paslanmaz çelikten olmadır.
b) Tutma ve koruyucu aparatı ile birlikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00056 ISLAK MOP APARATI
Şartname Kodu :

37145

:

27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ISLAK MOP APARATI
a) Islak mop takılmasına uygun plastik aparat.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00057 NEMLI MOP APARATI
Şartname Kodu :

37146

:

27 Ekim 2008

Sayfa
33 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
NEMLİ MOP APARATI
a) 50 - 60 - 80 cmlik nemli mop takılmasına uygun metal aparat olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00059 TEMIZLIK KOVASI
Şartname Kodu :

37147

:

27 Ekim 2008

Sayfa
34 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
TEMİKLİK KOVASI
a) Temizlik kovası;5 lt'lik olmalıdır.
b) Dayanıklı esnek plastikten,
c) profesyonel kullanıma uygun olmalıdır.
d) Mavi,sarı,yeşil,kırmızı renklerde olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00060 COP KOVASI KUCUK
Şartname Kodu :

37148

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ÇÖP KUTUSU PEDALLI (KÜÇÜK BOY)
a) Çöp kovası kapaklı olmalıdır.12 lt olacaktır.
b) Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
c) Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
d) Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
e) Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00061 COP KOVASI ORTA BOY
Şartname Kodu :

37149

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ÇÖP KUTUSU PEDALLI (ORTA BOY)
a) Çöp kovası 38±2 cmX32±2 cm ebadında olacaktır. 25 lt olacaktır.
b) Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
c) Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
d) Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
e) Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır
f) Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00062 COP KOVASI BUYUK BOY
Şartname Kodu :

37150

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ÇÖP KOVASI BÜYÜK BOY KAPAKLI
a) Çöp kovası 33X50 cm ebadında olmalıdır. 40 lt
b) Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
c) Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
d) Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
e) Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00072 NORMAL FIRCA SAPI
Şartname Kodu :

37151

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
FIRÇA SAPI
a) Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
b) Alüninyum olmalı üzeri plastik kaplıolmalıdır.
c) Ucu vida döngülü olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00082 TEMIZLIK FIRCASI
Şartname Kodu :

37152

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1.Fırçaların uçları yumuşatılmış, esnek, dayanıklı olacak çizmeyecektir.
2.Her türlü vidalı saplara uygun olacaktır.
3.Depolama sırasında fırçanın kıl yapısnın bozulmamasını sağlayacak koruyucu ambalaj olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00087 CAM LASTIGI APARATI
Şartname Kodu :

37153

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1.Kauçuk lastik eskidiğinde kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
2.Profösyonel kullanıma uygun ve hafif olmalıdır.
3.Tutamak kısmı plastik elde kaymaz özellikte olmalıdır.
4.Teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek cam temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
5.Camda iz ve leke bırakmamalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00088 CAM PELUS APARATI
Şartname Kodu :

37154

:

27 Ekim 2008

Sayfa
41 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1.35 cm lik cam peluşu takmaya uygun olmalıdır.
2.Profösyonel kullanıma uygun ve hafif olmalıdır.
3.Tutamak kısmı plastik elde kaymaz özellikte olmalıdır.
4.Teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek cam temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00050 SU CEKECEGI
Şartname Kodu :

37155

:

27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
9) SU ÇEKECEKLERİ
a) Çeksil sapı sert plastikten yapılmış olmadır.
b) Çeksil sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
c) Çeksil ağzı tek lastikli ve 35±1 cm eninde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENM00091 PENYE PAMUKLU KUMAS
Şartname Kodu :

37156

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1. Tüysüz pamuklu penye kumaş 120 cm eninde top halinde olmalıdır.
2. % 100 pamuklu penye olmalıdır. Su emme özelliği yüksek olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00063 COP KONTEYNIRI 120 LT
Şartname Kodu :

37157

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ÇÖP KONTEYNIRI 120 LT
a) TS EN 840 1-5-6 normlarına uygun olmalı
b) UV ışınlarına, -18 C soğuk, +60 C sıcak ve kimyasallara dayanıklı olmalı.
c) Rahat hareket edebilen kauçuk tekerlekleri olmalı
d) Kolay yürütmek için tutacak olmalı
e) 270 derece açılabilen, plastik pimlerle gövdeye bağlı kapağı olmalı
f) Kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyi olmalıdır.
g) 120 lt lik olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00064 COP KONTEYNIRI 240 LT
Şartname Kodu :

37158

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
a) TS EN 840 1-5-6 normlarına uygun olmalı
b) UV ışınlarına, -18 C soğuk, +60 C sıcak ve kimyasallara dayanıklı olmalı.
c) Rahat hareket edebilen kauçuk tekerlekleri olmalı
d) Kolay yürütmek için tutacak olmalı
e) 270 derece açılabilen, plastik pimlerle gövdeye bağlı kapağı olmalı
f) Kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyi olmalıdır.
g) 240 lt lik olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCİ
12.06.2014

(*) 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 : JENA00065 COP KONTEYNIRI 500 LT
Şartname Kodu :

37159

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ÇÖP KONTEYNIRI 500 LT
h) TS EN 840 1-5-6 normlarına uygun olmalı
i) UV ışınlarına, -18 C soğuk, +60 C sıcak ve kimyasallara dayanıklı olmalı.
j) Rahat hareket edebilen kauçuk tekerlekleri olmalı
k) Kolay yürütmek için tutacak olmalı
l) 270 derece açılabilen, plastik pimlerle gövdeye bağlı kapağı olmalı
m) Kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyi olmalıdır.
n) 500 lt lik olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00085 CAMASIR MAKINESI DETERJANI
Şartname Kodu :

37160

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
1.Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001ve OHSAS 18001 belgesi olmalıdır.
2.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.
3.Çamaşırları yıpratmayacaktır.
4.En fazla 20 kg lık torbalarda olacaktır.
5.Ürünün ÇED raporu belgesi olacaktır.
6.Tüm su sertliklerinde kullanılabilir olacaktır.
7.Nişasta, yağlı kirlerin, protein bazlı kirlerin temziliğinde etkili olacaktır.
8.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı,
ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00076 NEMLI PASPAS
Şartname Kodu :

37161

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
NEMLİ PASPAS YEDEĞİ
a) Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
b) Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
c) Mop 80 cm. ebadında olacaktır.
d) Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
e) En az 300 gr ağırlığında olmalıdır.
f) Zincir dikişli olmalıdır.
g) Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00075 ISLAK PASPAS
Şartname Kodu :

37162

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Düzenleme Tarihi : 12/06/2014

Şartname Metni :
ISLAK PASPAS YEDEĞİ
a) Nemli paspas 18x55 cm ± 2cm ebadında olacaktır.
b) Paspas ipinden oluşacaktır.
c) Paspas,dayanıklı ve emiciliği yüksek olacaktır.
d) Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olacaktır.
e) %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
f) En az 375 gram ağırlığında olmalıdır.
g) Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.
h) Uçları kapalı olmalıdır.
ı) Etiketli olmalı ve üzerinde gramaşı yazmalıdır.
i) Ürün 60 derecede yıkandığında çekmemelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

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

SUNA BALCI
12.06.2014

(*) 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 : JENA00006 TUVALET KAGIDI
Şartname Kodu :

37543

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008
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:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

AYNİYAT AMBAR

Düzenleme Tarihi : 26/06/2014

Şartname Metni :
1. Rulo halinde beyaz renkli çift katlı olmalı.
2. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
3. Suya atıldığında parçalanıp dağılmalıdır.
4. Rulo halindeki tuvalet kağıtları (kopma aralıklı) gofrajlı olmalıdır.
5. Koparma esnasında koparma yerlerinden kopmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Yaprak boyutları 125 x 100 mm olmalıdır.
7. Ruloda 180 yaprak olmalı rulo boyları 22,5 metre olmalıdır.
8. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
9. TSE onaylı ürün olmalı.
10. Parfümsüz olmalı.
11. Nem ve rutubete karşı naylon ile ambalajlanmış olmalı.
12. Ambalajlar 12 x 4 = 48 li olmalı
13. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış, parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı.
14. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir
21. 200 adet tuvalet kağıdı aparatı ilk sipariş ile kuruma teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
26.06.2014

(*) 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 : JENA00003 ICTEN CEKMELI RULO HAVLU
Şartname Kodu :

37544

İlk Yay.Tarihi

AYNİYAT AMBAR

:

27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 26/06/2014

Şartname Metni :
1. Rulo halinde beyaz renkli çift katlı olmalı.
2. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
3. İçten çekmeli olmalı.
4. Rulo halindeki tuvalet kağıtları (kopma aralıklı) gofrajlı olmalıdır.
5. Koparma esnasında koparma yerlerinden kolayca kopmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Rulo eni en az 195 mm rulo uzunluğu en az 125 metre olmalı.
7. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
8. TSE onaylı ürün olmalı.
9. Ambalajları düzgün naylon ambalajlı ve altılı olmalı .
10. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış, parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı
11. Ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini belirtir açıklamalar yer almalı.
12. 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. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. 200 adet kağıt havlu ( rulo ) aparatı ilk sipariş ile birlikte kuruma teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
26.06.2014

(*) 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 : JENA00004 TEK TEK CEKMELI HAVLU (200 YAPRAK)
Şartname Kodu :

37545

İlk Yay.Tarihi

AYNİYAT AMBAR

:

27 Ekim 2008

Sayfa
52 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Düzenleme Tarihi : 26/06/2014

Şartname Metni :
1. 220 x 235 mm olmalıdır.
2. Paketinde 200 yaprak olmalı. Beyaz renkli çift katlı olmalı.
3. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
4. Islak ve kuru mukavemeti olmalıdır.
5. Çekme esnasında yerlerinden kolayca çıkmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Yapraklar Z katlı olmalı.
7. Yaprak boyutları en az
8. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
9. TSE onaylı ürün olmalı.
10. Ambalajları düzgün karton kutuda onikili olmalı.
11. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini
belirtir açıklamalar yer almalı.
12. 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. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir
19. 200 adet tek tek çekmeli havlu aparatı ilk sipariş ile birlikte kuruma teslime dilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
26.06.2014

(*) 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 : JENA00001 KAGIT HAVLU (RULO)
Şartname Kodu :

37546

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
53 / 53

:

SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

AYNİYAT AMBAR

Düzenleme Tarihi : 26/06/2014

Şartname Metni :
1. Havlu birinci (A) kalite olmalı.
2. %100 selüloz olmalı.
3. Çift katlı beyaz renkli suyu iyi emmeli.
4. Suyu karşı mukavameti olmalı suda kolayca parçalanmamalı.
5. İnsan sağlığına zararlı yabancı partükül karışımlı olmamalı.
6. Havlular rulo halinde olmalı kopma aralıklı (gofrajlı) olmalı.
7. Kopma aralıklarından kolay kopmalı, koparılırken parçalamamalı.
8. İkili naylon poşetlerde kolilenmeli kolu adedi 12 adet olmalı.
9. Rulo boyu en az 12,5 metre olmalı en fazla 14 metre olmalı.
10. Yaprak boyutları 220-230 x 10-12 mm aralığında olmalıdır.
11. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
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. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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 geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. 200 adet kağıt havlu (rulo) aparatı ilk sipariş işle birlikte kuruma teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
26.06.2014

(*) 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.

