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

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST
Þartname Kodu :

44262

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
1 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ
1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.
B- MODEL ÖZELLİĞİ
1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında
cep olmalıdır.
6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile
Ameliyathane amblemi olmalıdır.
8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç
olmalıdır.
9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00019 AMELIYATHANE KIYAFETI L ALT-UST
Þartname Kodu :

44263

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
2 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ
1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.
B- MODEL ÖZELLİĞİ
1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında
cep olmalıdır.
6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile
Ameliyathane amblemi olmalıdır.
8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç
olmalıdır.
9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00020 AMELIYATHANE KIYAFETI XL ALT-UST
Þartname Kodu :

44264

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
3 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ
1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.
B- MODEL ÖZELLİĞİ
1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında
cep olmalıdır.
6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile
Ameliyathane amblemi olmalıdır.
8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç
olmalıdır.
9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00021 AMELIYATHANE KIYAFETI XXL ALT-UST
Þartname Kodu :

44265

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
4 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ
1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.
B- MODEL ÖZELLİĞİ
1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında
cep olmalıdır.
6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile
Ameliyathane amblemi olmalıdır.
8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç
olmalıdır.
9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00022 AMELIYATHANE KIYAFETI M ALT-UST
Þartname Kodu :

44266

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
5 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ
1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.
B- MODEL ÖZELLİĞİ
1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında
cep olmalıdır.
6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile
Ameliyathane amblemi olmalıdır.
8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç
olmalıdır.
9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMEMLİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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
Dok.Kodu :
Rev. No

:

FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi

00

Rev.Tarihi

Malzeme Kodu : JENM00061 YESIL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU)
Þartname Kodu :

44267

AMELİYATHANE

:

27 Ekim 2008

Sayfa
6 / 15

:

SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
1. Yeşil renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
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. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

AMELİYATHANE

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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 : JENM00092 GRI KETEN KUMAS
Þartname Kodu :
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

AMELİYATHANE

Düzenleme Tarihi : 24/06/2015

Þartname Metni :
1. Gri renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 180 gr/m2 olmalıdır.
4.
Toplar 50 mt olmalıdır
5. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
6. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
7. Gri kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
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

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

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

DOÇ.DR.MURAT BİÇER
24.06.2015

(*) 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 : 04/09/2014

Þartname Metni :
PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ)
1. %100 pamuklu dokuma olmalıdır.
2. İplik sıklığı 57 tel/cm² olmalıdır.
3. Genişliği 240 cm eninde olmalıdır.
4. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde 90 derecede yıkanabilmelidir.
5. Çekme bir m'de atkıda 2 cm çözgüde 2 cm olmalıdır.
6. Kumaşın ağırlığı en az 110 gr/m² olmalıdır.
7. Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır.
8. Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır.
GENEL HÜKÜMLER
1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve 30 ar metre toplar halinde teslim edilmelidir.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul
tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte
verilecektir.
KABUL VE MUAYENE
1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak
tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak
yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇAMAŞIRHANE

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

RECEP YILDIZ
04/09/2014

(*) 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 : JENM00005 NEVRESIM TAKIMI (BEYAZ)
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

ÇAMAŞIRHANE

Düzenleme Tarihi : 15/07/2015

Þartname Metni :
NEVRESİM TAKIMI:
Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir.
1. Nevresim ;180 cm x 220 cm , Çarşaf 2.00*2.40 ,Yastık kılıfı 50*70 cm ebatlarında olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
9. Nevresimin alt ucu sağ ve sol uçtan 20 şer cm dikişli, üst köşelerde her iki taraf için düzeltme cebi olmalıdır. Dikişler
temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır.
10.
Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra
imalata geçilmelidir.
GENEL HÜKÜMLER
1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4 Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve
kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
5 Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile
birlikte verilecektir.
KABUL VE MUAYENE
1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından
karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz
olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

ÇAMAŞIRHANE

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

RECEP YILDIZ
15.07.2015

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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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

Düzenleme Tarihi : 15/07/2015

Þartname Metni :
SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)
1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde
lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90º yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata
geçilecektir.
16. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
GENEL HÜKÜMLER
1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul
tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte
verilecektir.
KABUL VE MUAYENE
1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak
tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak
yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

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 : 23/07/2015

Þartname Metni :
1. 180x220 ebatlarında olmalıdır.
2. %80 akrilik % 20 polyester olmalıdır.
3. Yıkama sonucunda boyası akmamalıdır.
4. En az 40 derece suda yıkanabilmeli ve yıkama koşullarına dayanıklı olmalıdır.
5. Mavi renk tonlarında olmalıdır.
6. Kenarları 4 cm çift iğneli (çift dikiş) kapatma biyeli olmalıdır.
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 ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM ÇAMAŞIRHANE

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

SUNA BALCI
23.07.2015

(*) 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
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SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

SUAM ÇAMAŞIRHANE

Düzenleme Tarihi : 23/07/2015

Þartname Metni :
1. 100 cm eninde olmalıdır.
2. Pamuklu emici doğal renkte olmalıdır.
3. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
4. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
5. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
7. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
8. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
10. Kumaşın çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 48 tel/cm olmalıdır.
GENEL HÜKÜMLER
1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul
tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte
verilecektir.
KABUL VE MUAYENE
1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak
tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak
yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM ÇAMAŞIRHANE

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

SUNA BALCI
23.07.2015
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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
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