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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Anatomi Anabilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Anatomi Anabilim Dalı

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

Prof Dr. İhsaniye Coşkun
30.06.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001802 KARION
Þartname Kodu :

34362

:

27 Ekim 2008

Sayfa
2 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 13/11/2013

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

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

PROF. DR.İLKNUR ARI
13.11.2013

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

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

Prof Dr. İhsaniye Coşkun
30.06.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Þartname Metni :
1. Sodalime %74-84 oranında calcium dihydroxide, %2-4 sodium hydroxide, %14-19 su ve > %1 indikatör ethylviolet içermelidir.
2. Sodalime içeriğinde organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir.
3. Sodalime içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.
4. Sodalime granülleri her biri düzgün parçacıklardan oluşmalıdır.(4-8 mesh size). Bu sayede ekspire edilen havanın soda lime'dan
geçişinin kolaylıkla sağlanabilmesi için düzgün dağılım gerçekleşebilmelidir.
5. Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
6. CO2 tutma kapasitesi UPS verilerine göre en az %19 olmalıdır.
7. Sodalime en az 25 kg'lık bidonlarda verilmelidir.
8. Teklif edilen sodalime'ın raf ömrü en az 4 (dört) yıl olmalıdır.
9. Teklif esilen sodalime -20 derece ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
10. 100 gr'ın en az 20 litre CO2 tutmalıdır.
11. Sertlik için silis ilave edilmiş olmalıdır.Sertlik derecesi USP verilerine göre en az %75 olmalıdır.
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 teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
15. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
18. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
21. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
22. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
23. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
24. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
25. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
26. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
27. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
28. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD.

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

PROF. DR. İLKNUR ARI
25.06.2013

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENG00043 ALKOL SAF %96 LIK (LT)
Þartname Kodu :

37779

:

27 Ekim 2008

Sayfa
6 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

Þartname Metni :
1. İstekli firmanın ''T.C. tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu'nca ''Tıbbi kullanım amaçlı saf etil
alkol dağıtımına'' yetkilendirilmiş firma olması gerekmektedir.
2. 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan; ''Etil alkolün piyasaya arzı hakkında tebliğ'in 5.maddesinin c fıkrasına göre:
Hastane kurumu olarak ''Tıbbi amaçlı kullanım alkolü'' alınması gerektiğinden bu tebliğe göre istekli firma adına düzenlenmiş
''Tıbbi amaçlı kullanım alkolü ithalata uygunluk belgesine ve tıbbi amaçlı kullanım alkolü dağıtım yetki belgesine haiz olması
gerekmektedir.
3. Gene 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan etil alkolün piyasaya arzı hakkındaki tebliğ hükümlerince alınacak tıbbi
amaçlı kullanım saf etil alkol 20 litrelik mühürlü etiketli orjinal ambalajlarında ilk defa kurumumuzda açılacak şekilde olmalıdır.
4. Firmanın 20 litrelik alkol ithalata uygunluk belgesinin arkasında, gümrükten 20 litrelik alkol ithal ettiğini kanıtlayan gümrük
düşümleri ve gümrük kaşeleri olmak zorundadır. Gümrük Müdürlüğü Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan laboratuvar tahlil
raporu formunun noter tasdikli sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
5. Ürün normal olanından fazla metil alkol içermemelidir.
6. Ürünün üretim yerindeki teknik spesifikasyonlarını gösterir. Raporunun aslı verilmek zorundadır.
7. % 96 dan az, yüzde 98'den çok etil alkol içermemelidir.
8. Tıbbi amaçlı kullanım için saf etil alkol alınacağından, kesinlikle sanayi tipi-kozmetik sanayi-sirke sanayi vb. sanayiler için
olmayacak ve denatüre edilmemiş halde saf olacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

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

Prof Dr. İhsaniye Coşkun
30.06.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

ANATOMİ AD

Düzenleme Tarihi : 13/11/2013

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ANATOMİ AD

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

Prof.Dr.İLKNUR ARI
13.11.2013

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Þartname Metni :
AVRUPA STANDART SERİ YAMA TESTİ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Avrupa Standart Serisi (30 allerjen ) ve ilave 4 allerjen olmak üzere toplam 34 allerjenden oluşur; allerjenler 5 ml'lik şırıngalar
içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunur.
2. Likit olanlar 10 ml.lik polyropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dır.
4. Her bir alerjen 75 - 100 test'liktir.
5. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
6. Her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
7. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
8. Üretici firmadan alınmış ''temsilcilik belgesi'' ibraz edilmelidir.
9. Sağlık bakanlığından alınmış ''kontrol belgesi'' ibraz edilmelidir.
10. Genişletilmiş standart seri aşağıdaki alerjenleri içermelidir:

ALERJENLER:
1. Potassium dichromate
2. p-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
3. Thiuram mix
Tetramethylthiuram monosulfide
Teramethylthiuram disulfide (TMTD)
Tetraethylthiuram disulfide (TETD)
Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD)
4. Neomycin sulfate
5. Cobalt(II)chloride hexahydrate
6. Benzocaine
7. Nickel sulfate hexahydrate
8. Clioquino
9. COLOPHONIUM
10.Paraben Mix
-METHYLPARABEN
-ETHYLPARABEN
-PROPYLPARABEN
-BUTYLPARABEN
11. N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD)
12. LANOLIN ALCOHOL
13. Mercapto mix
N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide
2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Dibenzothiazyl disulfide (MBTS)
2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR)
14. Epoxy resin, Bisphenol
15. MYROXYLON PEREIRAE RESIN*
16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin
17. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
18. FORMALDEHYDE
19. Fragrance mix
-CINNAMYL ALCOHOL
-CINNAMAL
-Hydroxycitronellal
- AMYL CINNAMAL
-GERANIOL
-EUGENOL
-ISOEUGENOL
-Oakmoss absolute.
20.Sesquiterpene lactone mix
-Alantolactone
-Dehydrocostus lactone
-Costunolide
21. QUATERNIUM-15 (Dowicil 200)
22. 2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone
23. METHYLISOTHIAZOLINONE + METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE
24. Budesonide
25. Tixocortol -21-pivalate
26. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE
27. Fragrance mix II
-Lyral
-Cıtral
-Farnesol
-Cıtronellol
-Hexyl cinnamic aldehyde
-Coumarin
28 -Lyral
29 -Methylisothiazolinone
30- Textile dye Mix
- Diperse Blue 35
- Diperse Orange 1
- Dispers Orange 3
- Dispers Red
1
- Dispers Red 17
- Dispers Yellow 3
- Dispers blue 106
- Dispers Blue 124

31. Carba mix
-1,3-Diphenylguanidine
-Zinc diethyldithiocarbamate (ZDC)
-Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZBC)
32. Mixed dialkyl thiourea
-N,N´-Diethylthiourea 0.5% pet
-N,N´-Dibutylthiourea
33. Ethylenediamine dihydrochloride
34. Toluenesulfonamide formaldehyde resin

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001406 KOZMETIK SERI YAMA TEST KITI (KUTU)
Þartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD. ALLERJİ BD.

Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Þartname Metni :
KOZMETİK SERİSİ YAMA TESTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kozmetik Serisi 57 allerjenden oluşur ve her allerjen 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunur.
2. Likit olanlar 10 ml'lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dır.
4. Her bir allerjen 75 - 100 testliktir.
5. Allerjen plastikten yapılmış, yatak tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
6. Her allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
7. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
8. Üretici firmadan alınmış ''temsilcilik belgesi'' ibraz edilmelidir.
9. Sağlık bakanlığından alınmış ''kontrol belgesi'' ibraz edilmelidir.
10. Kozmetik Serisi aşağıdaki allerjenleri içermelidir:

1. Isopropyl myristate 26. Sorbitan sesquioleate
2. Amerchol L 101 27. Propyleneglycol
3. Triethanolamine 28. Stearyl alcohol
4. Polyoxyethylenesorbitan monooleate 29. Cetyl alcohol
5. Sorbitan monooleate 30. Benzyl salicylate
6. 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 31. 2-Bromo-nitropropane-1,3-diol
7. 2,6-Ditert-butyl-4-Cresol 32. Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide
8. Octyl gallate 33. Cocamidopropyl betaine
9. Triclosan 34. Benzyl alcohol
10. Sorbic acid 35. CL+Me-Isothiazoline
11. 4-Choloro-3-Cresol 36. Tert-Butylydroquinone
12. 4-Choloro-3,5-xylenol 37.1,6-Hexanediol diacrylate
13. Thimerosal 38. Propyl gallate
14. Imidazolidinylurea 39. Dodecyl gallate
15. Hexamethylenetetramine 40. Quaternium 15
16. Chlorhexidine diglucotane 41. 2-Phenoxyethanol
17. Paraben Mix 42. Diazolidinylurea
18. Chlorhexidine diglucotane 43. Euxyl K 400
19. Chloroacetamide 44. DMDM Hydantoin
20. Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethl)trizine 45. Methyldibromoglutaronitrile
21. Clioquinol 46. Tea Tree Oil
22. Ethylenediamine dihydrochloride 47. Lodopropynyl butylcarbamate
23. Abitol 48. Dimethylamineopropylamine
24. Phenyl salicylate
25. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 49. Lauryl glycoside
Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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50.Mentha Pıperıta Oil
51.Shellac
52.Tocopheryl Acetat
53.Turpentine oil oxidized
54.Methylısothiazolinone
55.Musk mix
56.Oleamıdopropyl Dimethylamine
57.Decyl Glucoside

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD. ALLERJİ BD.

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
30.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Þartname Metni :
İLAÇ VE ANTİBİYOTİKLER SERİSİ
YAMA TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) İlaç ve antibiyotikler serisi yama testi 29 allerjenden oluşur ve allerjenler 5ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak
bulunur.
1. Likit olanlar 10 ml.lik polyropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
2. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dır.
3. Her bir alerjen 75 - 100 test'liktir.
4. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
5. Her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
6. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
7. Üretici firmadan alınmış ''temsilcilik belgesi'' ibraz edilmelidir.
8. Sağlık bakanlığından alınmış ''kontrol belgesi'' ibraz edilmelidir.
9. Seri aşağıdaki alerjenleri içermelidir:

ALERJENLER

1. Penicillin G, potassium salt
2. Amoxicillin trihydrate
3. Dicloxacillin sodium salt hydrate
4. Cefotaxim sodium salt
5. Doxycycline monohydrate
6. Minocycline hydrochloride
7. Erythromycin base
8. Spiramycin base
9. Clarithromycin
10. Pristinamycin
11. Cotrimoxazole
12. Norfloxacin
13. Ciprofloxacin hydrochloride
14. Carbamazepine
15. Hydantoin
16. Diltiazem hydrochloride
17. Captopril
18. Acetylsalicylic acid
19. Diclofenac sodium salt
20. Ketoprofen
21. Piroxicam
Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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22. ACETAMINOPHEN
23. Acyclovir
24. Hydroxyzine hydrochloride
25. Hydrochlorothiazide
26. Clindamycin phosphate
27. Cefradine
28. Cefalexin
29. Ibuprofen

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN. YAZİCİ
30/06/2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000007 YAMA TESTI UYGULAMA BANDI (KUTU)
Þartname Kodu :

27 Ekim 2008

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001072 PLASTIK LANSET
Þartname Kodu :

27 Ekim 2008

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN.YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AD.

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
1) Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2) Uçlarında çapak olmamalıdır.
3) Ucu sivri ve keskin olmalıdır.
4) Lanset'in keskin ucunun uzunluğu 5 mm geçmemelidir.
5) Ürün steril ve tek kullanıma uygun olmalıdır.
6) 100'lük orijinal kutu içinde olmalıdır.
7) Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8) Ürünün depo teslim tarihinden raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
9) İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10) Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11) Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12) Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13) Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14) Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15) Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16) Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AD.

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43174

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43175

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43176

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43177

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43179

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

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

43180

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000958 TAHIL POLEN KARISIMI
Þartname Kodu :

43181

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001988 MIDYE
Þartname Kodu :

43190

:

27 Ekim 2008

Sayfa
39 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000991 EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)
Þartname Kodu :

43195

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
44 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001996 BUGDAY UNU
Þartname Kodu :

43197

:

27 Ekim 2008

Sayfa
45 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Þartname Metni :
ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi
yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril
solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metodlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D

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

UZM.DR.SERKAN YAZİCİ
27.03.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002323 BEHERGLASS 2000 ML
Þartname Kodu :

44325

:

27 Ekim 2008

Sayfa
46 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1-Polypropilenden üretilmiş olmalıdır.
2- 2000LM HACMİNDE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001875 BEHERGLASS (1000 ML)
Þartname Kodu :

44324

:

27 Ekim 2008

Sayfa
47 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Her çeşit kimyasal maddeye ve yüksek ısıya dayanıklı boro silikat camdan üretilmiş 1000ml hacimli olmalıdır.
2- Üretim yüksek kalitede DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 in yanısıra BS/ ISO Clas A standartlarına uygun olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000756 MEZUR 1000 ML
Þartname Kodu :

37851

:

27 Ekim 2008

Sayfa
48 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 01/07/2014

Þartname Metni :
MEZUR 1000 CC (UZUN fORM) TEKNİK Ş ARTNAMESİ
1-Polypropilenden üretilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
01.07.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001456 DOKU KULTUR FLASKI 25 CM2
Þartname Kodu :

38005

HİSTOLOJİ AD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
49 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 03/07/2014

Þartname Metni :
1. Flask dereceli yan tarafı yazı yazılabilir özellikte kapağı iki aşamalı kilitli yapıda, ventilasyon tipi ve boynun üst kısmında yukarı
yöne doğru 30 derece açı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Hücre kültürüne uygun yüksek yoğunluklu polstrenden imal edilmiş, DNaz, RNaz free ve apirojenik olmalıdır.
3. Steril olmalı, sterilizasyon yöntemi gama sterilizasyon olmalıdır.
4. Steril koşulları muhafaza edecek şekilde muhafaza edilmelidir.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
8 Ü rün 10'luk paketlerde olmalıdır..
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR SEMİHA ERSOY
03.07.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000620 FALCON TUP (17X120 MM) 15 ML
Þartname Kodu :

37843

HİSTOLOJİ AD.

:

27 Ekim 2008

Sayfa
50 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 01/07/2014

Þartname Metni :
1- Hücre kültürü laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.
2-Steril olmalıdır.
3- Vida kapaklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD.

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

PROF. DR. SEMİHA ERSOY
01/07/2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001451 BUYUK BOY PETRI KABI (100 X 20)
Þartname Kodu :

44331

HİSTOLOJİ AD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1- Ürün can malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Ürün kapaklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR. SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000498 DISPOSABLE MIKROTOM BICAGI JILETI
Þartname Kodu :

44338

HISTOLOJI AD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
52 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Histolojı laboratuarında mikrotom üzerinde kesit alma işleminde kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.
3. Rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılmalıdır. İyi kalitede kesitlerin elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş
olmalıdır. Çabuk körelmemelidir. (maximum sayıda kesit alınabilmelidir.)
4. Üretim standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır.
5. Bıçak ebatları standart ölçülerde 80x8x0,25 mm. Ve kesim ağzı açısı 35 olmalıdır.
6. Orijinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır. Laboratuvarımızda kullanılan mikrotom tutucuları ile uyumlu olmalıdır.
7. Farklı dokular için (sert doku, yumuşak doku, emik dokusu) dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HISTOLOJI A.D

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

Prof.Dr.Semıha Ersoy
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001254 OTOMATIK PIPET UCU, FILTRESIZ 0,1-10 UL'LIK (ADET/PAKET) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*
Þartname Kodu :

44339

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
100'LİK PAKETLER HALİNDE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD.

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

Prof. Dr. SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001255 OTOMATIK PIPET UCU, FILTRESIZ 20-200 UL'LIK (ADET/PAKET) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*
Þartname Kodu :

44340

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1.Eppenderf research marka pipetlere uygun olmalı
(1000LİK KUTUDA OLMALI)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000743 PARAFILM
Þartname Kodu :

44341

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HISTOLOJI A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
Parafilm rulo
1- 2 inch(5.1cm) x 250 feet (76.2 m) ölçülerinde olmalıdır.
2- Esnek olmalıdır.
3- Termoplastik olmalıdır.
4- Transparan ve renksiz olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJI A.D

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

PROF.DR. SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000633 KURUTMA KAGIDI PAKET
Þartname Kodu :

44343

:

27 Ekim 2008

Sayfa
56 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HISTOLOJI A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalı, çok ince olmamalıdır.
2. Boya ve çözeltileri süzme esnasında çabuk parçalanmamalıdır.40x40 cm ebatlarında,250 adetlik paketlerde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HISTOLOJI A.D

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

Prof.Dr.Semiha Ersoy
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000734 DOKU TAKIP KASETI
Þartname Kodu :

44344

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
DOKU TAKİP KASETİ. SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Doku takip kaseti (kapaklı,kapağı kasete birleşik olmalıdır.), HİSTOLOJİ laboratuarında Doku takip ve bloklanması amacıyla
kullanıma uygun olmalıdır. İyi kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip cihazında kullanılan kimyasallara (
xylol, formaldehid, parafin, alkol ) karşı dayanıklı olmalıdır. Üzerinde kimyasalların geçişine izin verecek gözenekler olmalıdır.
Kaset üzerinde protokol numarası yazılabilen eğimli bir yüzey bulunmalı, bu yüzeye ve kenarlarına kurşun kalemle kalıcı olarak
yazı yazılabilmelidir. Kurşun kalemle veya kaset yazıcıda yazılan yazılar takip işlemi sırasında hasar görmemelidir..Kaset aynı
zamanda kaset yazıcı cihazında kullanıma uygun olmalı,cihazda takılmamalara neden olmamalıdır. Kaset kenar yüzeyleri pürüz
içermemelidir. Kaset, tutucuya yan veya dik olarak takılabilmeli ve kolay çıkarılabilmelidir. Doku gömme işleminde kullanılan
Metal kalıplar ( base moult ) ile uyumlu olmalı, kenarında boşluk kalmamalıdır. Tüketicinin belirteceği miktarlarda olmak üzere
yeşil, turuncu, sarı, mavi, pembe ve beyaz renklerde olmalıdır.
Belli bir mukavemete sahip olmalı, kolay bükülmemelidir. Numune verilecek ve denenecek. Ürün laboratuarımızda test edilip
onay almış olmalıdır. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son
kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj
üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Ürün 100'er adet kaset içeren paketler şeklinde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001471 LAM RODAJLI SUPERFROST (50 LIK KUTU)
Þartname Kodu :

44345

HİSTOLOJİ AD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
58 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1-Birinci kalite camdan imal edilmiş olmalıdır
2-Etiket yazılacak buzlu cam kısmı ve pürüzsüz örnek yayma kısmı olmalıdır
3- 50 Adetlik kutular halinde teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

Prof. Dr.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000778 POLY-I-IYSINLI LAM 76X26
Þartname Kodu :

44346

HISTOLOJI A.D

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Ürün aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır.
2. Doku ve sıvı örneklerinin mikroskobik analizine uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.
1. Refractive indeksi n( ) - 1, 513 - 1,523 olan, extra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. 76x26 mm. Ölçülerinde 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Poly-l Iysin solüsyonu ile kaplanmış olmalıdır.
4. Doku penetrasyonu çok kuvvetli olmalı, MW, HC, IHC, ISH çalışmalarında dökülme yapmamalıdır.
5. Background boyamasını elemine edebilmelidir.
6. Bir ucu kimyasallara dirençli özellikte renklendirilmiş olmalıdır.
7. Renkli alan, okunabilmelidir olarak rahatlıkla yazılabilir özellikte olmalıdır.
8. Renklendirilmiş alan xylene, Aseton ve Alkol'e dirençli olmalı, kabarma, soyulma, atma ve renk kaybı olmamalıdır.
9. Renkli alan boyama solüsyonlarında renk almamalı, orijinal renginde değişim olmalıdır.
10. Ürünün Avrupa Birliği hormonize standartlarına uygunluğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş
olmalıdır. Ürün etiketinde CE işareti taşımalıdır.
11. İnsan vücudundan elde edilen örneklerin incelenmesi için gerekli normlara uygun olduğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma
tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde IVD ( In Vitro Diagnostic ), işareti taşımalıdır.
12. Son Kullanım Tarihi : Teslim takiben en az 6 ay miatlı ürün teslim edilmelidir.
13. Ambalaj Şekli : Işık ve neme karşı korumaları ambalajlarda
14. Üretici adı ve adresi, Ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya numarası üretim tarihi- son kullanım tarihi ve
saklama koşulları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
15. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
16. Numune verilecek , denenecek.
17. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.
18. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım
tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş
günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot
veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar
aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli
işlemlerin uygulanması istenecektir.
19. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
20. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası
firmalar numunelerini laboratuarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve
verimlilik testi laboratuarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan
sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün
teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
21. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
22. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
23. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
24. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
25. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
26. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
27. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
28. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
29. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJI A.D

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

PROF.DR.SEMİHA ERSOY

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL002343 LAMEL (24X32)
Þartname Kodu :

44349

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ A.D

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

PROF. DR. SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No
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İlk Yay.Tarihi
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Rev.Tarihi

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

44350

:

27 Ekim 2008
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ A.D

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

Prof.Dr.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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Malzeme Kodu : JENL000840 ASETON (MERCK)
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:
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı,en fazla 2,5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa
tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş
olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HISTOLOJI A.D

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

Prof. Dr. SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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Rev. No

:

İlk Yay.Tarihi

00
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Malzeme Kodu : JENL000555 PARAFIN
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:
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJİ AD

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
PARAFİN ŞARTNAMESİ
1. Histoloji laboratuarında doku takip ve doku bloklamaya uygun, erime sıcaklığı 56-58 °C, en fazla 10 kg'lık, toz ve nemden
koruyan ambalajlarda olmalı, rutin uygulamalarda homojen olarak erimeli, dokuya problemsiz nüfuz etmeli, bloklama esnasında
çatlama ve kırılma olmamalı, parlak beyaz renkte granüle olmalı , ambalaj içinde granüller birbirine yapışmamalı,her an kullanıma
hazır olmalıdır,
2. Ürün plastik polimer içermemelidir.
3. Saflaştırma işleminden geçmiş olmalı, yağsız, kokusuz olmalı.
4. Çok iyi filtre edilmiş olmalı, partikül içermemeli. Donduğu zaman zeminden kolay ayrılabilmeli, yapışmamalı, temizliği kolay
olmalı.
5. Sıcaklık değişimine uyum sağlamalı.
6. Donunca ve soğuğa maruz kalınca çatlamamalı.
7. Kullanılan plastik kaset ile genleşme özelliği açısından uyumlu olmalı Sıcaklık artışı, aşırı ve hızlı genleşmeye yol açmamalı.
Donduğunda içindeki dokunun kısmen de olsa izlenebileceği şeffaflıkta olmalı.Traşlama esnasında parafin kasetten çıkmamalı.
8. Eridiğinde berrak olmalı, gömme sırasında bulanıklık oluşmamalı.Seri kesit verebilmeli.İnce kesit verebilmeli.Kesim sırasıda
kırılma ve rulo oluşturma eğilimi az olmalı.
9. Boş blok kesim testi yeterli olmalı.
10. Kullanılan bıçak ile uyumlu olmalı.
11. Bıçak ve baskı plakası üzerinde kayabilmeli.
12. Su banyosunda dağılmamalı.
13. Deparafinizasyon işleminde sorun yaratmamalı, kısa sürede kolayca deparafinizasyon sağlanmalı, artık kalmamalı, boyaya
etkisi olmamalı.
14. Blok arşivlemede ve Stoklanmada sorun yaratmamalı .
15. Numune verilecek, denenecek.
16. Ürün teslimatı takiben en az 36 ay miatlı olmalıdır.
17. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır .Ürün laboratuarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
18. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
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 aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihison kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj
üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
23. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
24. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
25. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

Prof.Dr.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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Dok.Kodu :
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00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001457 PIPET UCU (1- 10 MIKROLITRE)
Þartname Kodu :

38076

HİSTOLOJİ AD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 03/07/2014

Þartname Metni :
1- 1-10 µl hacimli olmalıdır.
2- Fakültemiz demirbaşına kayıtlı olan eppendorf pipetler ile uyumlu olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HİSTOLOJİ AD

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

PROF.DR. SEMİHA ERSOY
03.07.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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Malzeme Kodu : JENL000500 DIK SALE
Þartname Kodu :

44348

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

HİSTOLOJI A.D

Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Þartname Metni :
1. Kapaklı, cam sırt sırta 15 (onbeş) lam alabilecek kapasitede olmalıdır.
2. Cam kapak muntazam şekilde üzerini kapatmalıdır.
3. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Numune görülecek, denenecek. Ürün laboratuarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
5. Cam malzemeler mikrodalgaya dayanıklı olmalı, üretim hatası (baloncuk, çizik, çatlak vb.) olmamalıdır Ürün üretici tarafından
hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

HISTOLOJI A.D

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

Prof.Dr.SEMİHA ERSOY
26.06.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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Malzeme Kodu : JENL000950 HISTAMINE
Þartname Kodu :

45830

:

27 Ekim 2008

Sayfa
68 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000949 NEGATIF KONTROL
Þartname Kodu :

45831
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27 Ekim 2008

Sayfa
69 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000952 D.PTERONYSINUS
Þartname Kodu :

45832

:

27 Ekim 2008

Sayfa
70 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000951 D.FARINAE
Þartname Kodu :

45833

:

27 Ekim 2008

Sayfa
71 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45834

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
72 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45837

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
73 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45838

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
74 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çccuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000958 TAHIL POLEN KARISIMI
Þartname Kodu :

45839

:

27 Ekim 2008

Sayfa
75 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45840

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45841

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45842

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Aleri BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45843

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
79 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
07.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45849

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
80 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001345 FINDIK AGACI
Þartname Kodu :

45850

:

27 Ekim 2008

Sayfa
81 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45852

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
82 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45853

Çocuk Alerji BD

:

27 Ekim 2008

Sayfa
83 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45854

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

:

27 Ekim 2008

Sayfa
84 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45855

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
85 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45856

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45857

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
87 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45858

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
88 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000983 ALTERNARIA ALTERNATA
Þartname Kodu :

45859

:

27 Ekim 2008

Sayfa
89 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000985 ASPERGILLUS FUMIGATUS
Þartname Kodu :

45860

:

27 Ekim 2008

Sayfa
90 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000984 CLADOSPORIUM HERBARUM
Þartname Kodu :

45861

Çocuk Alerji Bilim Dalı

:

27 Ekim 2008

Sayfa
91 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001526 PENICILLIUM
Þartname Kodu :

45862

:

27 Ekim 2008

Sayfa
92 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001376 MUCOR RACEMOSUS
Þartname Kodu :

45863

:

27 Ekim 2008

Sayfa
93 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001377 CANDIDA
Þartname Kodu :

45864

:

27 Ekim 2008

Sayfa
94 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001087 HAMAM BOCEGI
Þartname Kodu :

45865

:

27 Ekim 2008

Sayfa
95 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45866

:

27 Ekim 2008

Sayfa
96 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45867

:

27 Ekim 2008

Sayfa
97 / 152

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000989 LATEX
Þartname Kodu :

45868

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :
Rev. No

:

00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

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

45869

:

27 Ekim 2008

Sayfa
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:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

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

45870

Çocuk Alerji BD

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

:
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Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000993 COCOA (KAKAO)
Þartname Kodu :

45871

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Aleri BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

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

45872

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
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:

00
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Malzeme Kodu : JENL000996 HAZELNUT (FINDIK)
Þartname Kodu :

45873

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000997 STAWBERRY (CILEK)
Þartname Kodu :

45874

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000998 PEACH (SEFTALI)
Þartname Kodu :

45875

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Aleji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000999 FISH MIX (BALIK KARISIMI)
Þartname Kodu :

45876

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001536 TOMATO (DOMATES)
Þartname Kodu :

45877

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
FR-YLY-04

Dok.Kodu :

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
108 / 152

Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

:

Malzeme Kodu : JENL001072 PLASTIK LANSET
Þartname Kodu :

45878

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000605 TER TESTI KITI
Þartname Kodu :

45664

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji BD

Düzenleme Tarihi : 21/07/2015

Þartname Metni :
TER TESTİ KİTİ
1. Ter testi uygulaması; ter elde etme, örnek toplama ve ölçüm işlemleri CLSI C 34-A3 standartlarına (CLSI C34-A3 (CLSIClinical and Laboratory Standards Institute. Sweat Testing: Sample Collection and Quantitative Chloride Analysis; Approved
Guideline-Third Edition. CLSI document C34-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009) Vol.29 No:27,
2009) ve 2010 yılında yayınlanmış olan ''New CLSI sweat testing guidelines''(Ter testinde yeni CLSI Rehberi) uygun olarak
yapılmalıdır.
2. Ter toplama işleminde Iontoforetik akım (CLSI 6.1.1&Appex.B) maksimum 1,5 mA'i geçmemelidir.
3. Ter toplama esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacına yönelik hijyen kuralları nedeniyle ve kol bantlarının
dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (işgücü ve zaman tasarrufu, maliyet) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir ve tek
kullanımlık kol bandı olmalıdır.
4. Ter toplama süresi 30 dk'yı geçmemelidir. Ter toplama ünitesinde ter toplandığı görsel olarak saptanmalıdır.
5. Toplanacak ter miktarı: minimum 15 uL olmalıdır ve daha az ter numunesinde ölçüm yapılmamalıdır. (CLSI 8.7) (CLSI 5.2.3)
(Kaynak: Diagnostik Sweat Testing: The Cystic Fibrozis Foundation Guidelines. Vicy A. Legrys et al. The Journal of Pediatrics.
July 2007 85-89. Guideline 6)
6. Ter toplandıktan sonra bir analizör cihaz ile kondüktüvite yöntemi ile analiz edilmelidir.
7. Ter testi analizör cihazın ölçüm aralığı 0-150 mmol/L veya daha fazla olmalıdır.
8. Hastanın ter testini çalışması sonucunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve analiz cihazının doğru çalışıp çalışmadığının
analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde kontrol ve kalibrasyon solüsyonları verilmelidir. (CLSI 12.1)
9. Test kitlerinin çalışılabilmesi için gerekli tüm gerekli aksesuarları (elektrotlar, kontrol ve/veya kalibrasyon solüsyonları,
elektrotların bağlanabilmesi için kol bantları vb gibi) firma tarafından ek ücret alınmadan karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat Sapan
21.07.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001009 SOLUNUM FOKSIYON TESTI CIHAZI ICIN TEK KULLANIMLIK

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

KARTON AGIZLIK

Þartname Kodu :

45879

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001002 APIS MALIFERA 100 MG/ML PRICK TEST
Þartname Kodu :

45880

Çocuk Alerji BD

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001005 VESPULA SPP. 10 MG/ML PRICK TEST
Þartname Kodu :

45881

Çocuk Alerji BD

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji BD

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri
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Malzeme Kodu : JENL001528 MOSQUITO (SIVRISINEK)
Þartname Kodu :

45882

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Çocuk Alerji Bilim Dalı

Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

Çocuk Alerji Bilim Dalı

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

Prof. Dr. Nihat SAPAN
10.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
114 / 152

Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL000949 NEGATIF KONTROL
Þartname Kodu :

45782

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

03.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri
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Malzeme Kodu : JENL000950 HISTAMINE
Þartname Kodu :

43331

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

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

PROF.DR. MEHMET KARADAĞ
09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri
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Malzeme Kodu : JENL001360 OTLAR/TAHILLAR
Þartname Kodu :

8513

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

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

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
22/07/2010

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
118 / 152

Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

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

43333

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Þartname Metni :
1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantarsyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri
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Malzeme Kodu : JENL001078 YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)
Þartname Kodu :

43334

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001342 AGACLAR (TREES I)
Þartname Kodu :

45784

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

Þartname Metni :
1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantarsyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

03.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001343 AGACLAR (TREES II)
Þartname Kodu :

45785

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.

Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB..

03.08.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001088 ZEYTIN AGACI POLENI
Þartname Kodu :

43338

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001089 MESE AGACI POLENI
Þartname Kodu :

43339

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001090 BUGDAY (TRICTICUM STAIN)
Þartname Kodu :

43353

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Þartname Metni :
1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantarsyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001372 MANTARLAR I
Þartname Kodu :

43342

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001373 MANTARLAR II
Þartname Kodu :

43344

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLM DALI

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001082 KOPEK (DOG EPITH)
Þartname Kodu :

43345

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001083 KEDI (CAT EPITH)
Þartname Kodu :

43346

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000989 LATEX
Þartname Kodu :

29378

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 19/02/2013

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ
LABRORATUVARI

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

02/10/2009
19.02.2013

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri
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Malzeme Kodu : JENL001969 ELMA
Þartname Kodu :

39829

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001989 PORTAKAL
Þartname Kodu :

20698

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

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

PROF. DR. ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001970 MUZ
Þartname Kodu :

39831

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ.DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001990 CILEK
Þartname Kodu :

39832

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ.DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001971 YER FISTIGI
Þartname Kodu :

39833

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001991 FINDIK
Þartname Kodu :

39834

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001992 SEFTALI
Þartname Kodu :

39835

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001973 DOMATES
Þartname Kodu :

20705

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK

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

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001993 CEVIZ
Þartname Kodu :

39837

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001005 VESPULA SPP. 10 MG/ML PRICK TEST
Þartname Kodu :

45524

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 13/07/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI

13.07.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001378 BAL ARISI
Þartname Kodu :

45522

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HAST.AD.

Düzenleme Tarihi : 13/07/2015

Þartname Metni :
1. Test maddeleri insanlarda deri içine uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait
2. Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirilmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
13. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ.DR. DANE EDİGER
13.07.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
147 / 152

Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001267 INEK TUYU
Þartname Kodu :

39778

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Þartname Metni :
1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantarsyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001975 INEK SUTU
Þartname Kodu :

43394

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Þartname Metni :
1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantarsyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı
olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001370 AT TUYU
Þartname Kodu :

39777

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI
LAB.

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

DOÇ. DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL000624 LANSET
Þartname Kodu :

43380

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

göğüs hastalıkarı a.d

Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

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

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

09.04.2015

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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Malzeme Kodu : JENL001985 KOYUN ETI
Þartname Kodu :

39845

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D./POLK

Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.

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

DOÇ.DR. DANE EDİGER
29.08.2014

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

:

27 Ekim 2008

Sayfa
152 / 152

Rev. No

:

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENL001967 TAVUK ETI
Þartname Kodu :

20690

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK

Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

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

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

GÖĞÜSHASTALIKALRI A.D.

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

PROF.DR.ERCÜMENT EGE
23/12/2011

(*) Ýstek yapýlan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satýn Alma Bilgisi (Þartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluþtuðunun belirtilmesi ve her sayfanýn imzalanmasý kaydý ile satýn alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri
içermelidir.
-Ürün onayý, Prosedürler, Süreç ve Donaným için þartlar
-Personelin niteliði için þartlar
-Kalite yönetim þartlarý
-Hizmetin tanýmý ve gerekleri

Bu Döküman Uludað Üniversitesi Rektörlüðü'ne aittir. Baþkalarý tarafýndan kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
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