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

:

FR-YLY-04
00

İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENA00001 KAGIT HAVLU (RULO)
Þartname Kodu :

51737

:

27 Ekim 2008

Sayfa
1 /3

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

AYNİYAT AMBAR

Düzenleme Tarihi : 16/06/2016

Þartname Metni :
DMO.KODU:651.000154
1. Havlu birinci (A) kalite olmalı.
2. %100 selüloz olmalı.
3. Çift katlı beyaz renkli suyu iyi emmeli.
4. Suyu karşı mukavameti olmalı suda kolayca parçalanmamalı.
5. İnsan sağlığına zararlı yabancı partükül karışımlı olmamalı.
6. Havlular rulo halinde olmalı kopma aralıklı (gofrajlı) olmalı.
7. Kopma aralıklarından kolay kopmalı, koparılırken parçalamamalı.
8. İkili naylon poşetlerde kolilenmeli kolu adedi 12 adet olmalı.
9. Rulo boyu en az 12,5 metre olmalı en fazla 14 metre olmalı.
10. Yaprak boyutları 220-230 x 10-12 mm aralığında olmalıdır.
11. TS 12278 belgesine sahip 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 ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
16.06.2016

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

51738

AYNİYAT AMBAR

:

27 Ekim 2008

Sayfa
2 /3

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 16/06/2016

Þartname Metni :
DMO.KODU:651.000718
1. Rulo halinde beyaz renkli çift katlı olmalı.
2. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
3. İçten çekmeli olmalı.
4. Rulo halindeki tuvalet kağıtları (kopma aralıklı) gofrajlı olmalıdır.
5. Koparma esnasında koparma yerlerinden kolayca kopmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Rulo eni en az 195 mm rulo uzunluğu en az 125 metre olmalı.
7. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
8. TS 12278 belgesine sahip olmalıdır.
9. Ambalajları düzgün naylon ambalajlı ve altılı olmalı .
10. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış, parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı
11. Ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini belirtir açıklamalar yer almalı.
12. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
16.06.2016

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

51739

AYNİYAT AMBAR

:

27 Ekim 2008

Sayfa
3 /3

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 16/06/2016

Þartname Metni :
DMO.KODU:651.000711
1. 220 x 235 mm olmalıdır.
2. Paketinde 200 yaprak olmalı. Beyaz renkli çift katlı olmalı.
3. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
4. Islak ve kuru mukavemeti olmalıdır.
5. Çekme esnasında yerlerinden kolayca çıkmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Yapraklar Z katlı olmalı.
7. Yaprak boyutları en az
8. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
9. TS 12278 belgesine sahip olmalıdır.
10. Ambalajları düzgün karton kutuda onikili olmalı.
11. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini
belirtir açıklamalar yer almalı.
12. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AYNİYAT AMBAR

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

BÜLENT YEŞİLYURT
16.06.2016

(*) 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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