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GAZİ ÜNİVERSİTESi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

0

05l01l2021

Hemodiyaliz Stoğu

Döküm Tarihi 1 0510112021 .13:14:O0

Malzeme Adı
NF1013 BlKARBONATL| HEMoDiYALlZ SOLÜSYONU (ASlDlK) 1O LT

l38- l40 nrıııol/L
1-2-3 ı-ı-ı ıı-ıol/L

| ,25-1 ,50 -l ,7 5 ıı-ııııol/L olaral< böttiın ihtiyacına göre belirleııecektir.
0,5- 1 ıı-ııııol/L

l l0,5-1 1 l ıırı-ı-ıol/I-
3 nııııol/L

32 ını-ı-ıol/L
1 glL

295-295,5 ıı,ıosı-ıı/L

Malzeme kodu
Jo1-o11281

I{trMoDİ Y ALLZ KONSANTRESİ,I,EKNİI( 
ŞARTNAMESİ

TBKNiK Öznı.ı,iKınR
asİoix
l: Asidik l<onsaı]tı'e lıeıııocliYaliz Çözeltisi ( l0 LitıeIik ) oln-ıalıdır. polietilen ağzı kilitli kapak bidonlarda aynı ınarka takımolıışttırıııalıdıı,.

açıl<ça beliı,tilnıel id iı..

İ"lİ'j*U'*İİ:J§ffi|llardan 
dolaYı hen-ıodiyaIiz cihazlarında ctoğabilecek zararları karşılayacağına dair taahhütnaıneyi ihale

4: llitıeasidikbikaıboıratkoı-ısaırtrelıeııodiyalizçözeltisi1,225|itrebazikbil<arboıratkonsantrehemodiyalizçözeltisi 
32.775litreılYgıııı vasılla su iIe diltie edildiğinde iyon konsantrasyonlaı,ı aşağıdaki gibi olacaktır.

(Sodyııın)
(Potasyıını)
(I(alsiyııın)
(Magnezyııın)
(Klo$
(Asetat)
(Bil<aı,bonat)
Glııl<oz
osnıo]arite
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T.c
GAzl üNivERslTEsi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNit( şARTNAME LİsTEsi

İstem No :

İstem Tarihi :

Bölüm Adı :

0

05l01l2021

Hemodiyaliz Stoğu

Döküm Tarihi . o5l01l2O21 13..14:00

Malzeme Adı
NF1013 BlKARB.NATL| HEMoDlYALiZ soLÜSYoNU (BAzlK) 1o LT.

Malzeme kodu
J01-01G225

BAZİK H

l : Bazik Bikarbonatlı I(onsantre Solüsyon (10 litı,elik) olınalıdır. polietilen ağzı kilitli kapak bidonlarda aynı marka takımolıışturınalıd ır.
2 :soliisyon bidonlarıı-ıın iizerindeki etikette cE işareti ,t,.ımarası , üretiıı yeri, üretiın tarihi, üretici firma ismive son kullanma tari}açıkça belirtilınel idir.

;"IJj*H uf;,;l,l|"J:;ffirIaı'daıı 
dolaYı heıııodiYaliz cilrazlarında doğabilecek zaraı,ıarıkarşııayacağıııa dair taahhütnameyi ihaıe

4: l Iitı'e asidik bikaı'b:Yt 
\:i:.1ltre heınodiyal iz çözeltisi 1.225 litrebazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi 32,775 litreuyguı-ı vasıfta su ile dilüe edildiğinde iyon l<onsantrasyonları aşağıdakigibiolacaktır.

5:BaziI< bikarbonat konsantresiher 1000 ınI'de 84 g sodyuın bikarboırat içerınelidir.

:;,?jil'JrŞffffi';H,'.'# i:]HffiJltl.,;;İilJi*ilrtrTİ,,,,,#illİ;.- soıüsyonıaryeniüretiııniş taze soıüsyon,ar
7: SolüsYonlar UlusaI Bilgi Baı'ıkas"'u ı<u|'tı' ve iagıık öakanı,ğ o,ıaylı oımaı,a,ı.. Barkod nuı-ııaraları tekliflerde belirtilecektir.8: Soli'isYonların ihaleniıı YaPıldlğı Yıı iÇerisinae üniversite ıaboı;tuari;rında yapılmış aıuminyum içeriğini gösteren analiz sonuçlarıihale teI(lif dosYasında ueıgeıenın"eıidi,, B;l;Ü.yi ihaıe t.kıif ;;;;;;"a" ıu1..i.,,;;;?#;,arın tekıifleri değerlendirme dışıbırakılacaI<tır.

İ İ$::ru;J:',.?#İl1İ'j,İlt;'-İİ.'jffsi oIınalı ve iha]e teklif dosyasında beıgeıenmeıidir. Bu belgeyi ibraz etmeyen firmaıarıır
l0 SolüsYonlal'daıı l takıın 

,nuını-ıııeyi en geç jhaie tarih ve saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere teslim edilmelidir. ihaleı-ıuıl-ıunesi getinneyeıı fiı,ınaların tekiif,leriiegerlendirnr.v. ui,r,ruöl,,..l]-MaIzeıne,t'initenin ihtiyacı dogrultııstııiJu'p.yo.rp.y tesliın edilecektir.
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ilıji','.:Iij:§yasında 
belgelenn-ıelidiı" Bıı belgeyi ilıale tekIif dosyasında ibraz etnıeyen firnıaların tekliflerjdeğerlendirnıe dlşı

Ö{Ü:,,,ru:',.İ,Jİ;İİ'j;lt,;'-İİJjgesi 
olnıalı ve ilıale teklif dosyasında beıgeıenııeıidir. Bu beıgeyi ibraz etmeyeır firmaıarıı-ı

9: ]'el<nik Şaıtnanıede taııınlanınıŞ Ca 1,25 ı-ııınol/L ve Ca 1.50 nıınol/L İçeriktekisolüsyoıılardln l,er takıın nuınuneyi en geç ihale
tarih ve saatine kadaı'teklifle''in 

"n'iu'u!' v"' *,ıl,, eoilınelidiı].'ilru]. n*nrn.rigeti.meyen fiı.ınaların tekliflericielerlendirıneyeaI ınnıayacaktır,
l0-Malzeıne,i,iııitçnin ihtiyac-ı doğı,tıltusunda peyderpey tesIiın ediIecel<tir.ll-PotasYun'ı ve kalsiYuındeğeı,le-ıi tiııiteııiıı ;[t;yoçla, doğı.uItusuııda belirleneçektiı..
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