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GAzl üNlVERslTEsl REKröRLüĞü,NE
(Bilimsol Aı?9hrma Pıojeleri Birimi)

'022019{4'kodlu ve VasKllor Doku lskelelerinln ln Vllııo ve |n Wo Değeılandlrihıosl' konu|u projem için zorunlu o1an aşağıda
cinsi, miktan Ve özellikleri yazllı toplam 5 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln tahsis edilen ödenekten temin edalmesi için
bil9ilerinizi ve gereğini arz ederim.

1-1-1-3_3-3-Hexafloİo_2-propanol 2 kg

1 Ürün 2 kg'llk oriınal ambala|lnda |eslim edllmehdlr.
2.cas no: 920-6&,| olmaİdlr.3,safllk > %99 (Gc),

APHA değeri20 den küçük ya da eŞit, analillk
d.,ellikle.ni karŞllal o7ellikle olmallClli. 4.Ürunun
molekül ağ!llıgl 168,04 qhol oİmalldlr, 5.Ületicl

larafından verileJr analiz sertifikasl ve Msos ile teslim
ediİmelidjr. 6,Urüne teklif verecek firma Türkiye'de

yelklli lemsilci olmaltdlr veya temsllci 
'irma 

larjflndan
yetkilendİllmiş olmalldll Ve gerekllolnde üüetlcl lir,ııa lle
24 saat içinde dJrekt bağlantlya geÇebllrrelldlr 7 Teklıt

ile birlikle yetkl yaulsl ibra7 edebilmelldlr. 8.Ürun.
prospektüsünde belirtilen leslimal koŞullanna uyularak

(soğuk 7lncjr 2j derec€ veva -20 derece vb ı'eldenlk 7lncjr 2j derec€ veya -20 derece vb ı elden
ıeslim edilmelidir, kargo ile tesİmat kabi/l

sodyum hidroksit pellel (%98) PH.EUR

1 UrıJn orijinal ambalajlnda teslim e(lllmelldlr
2.cas no: 13l0-7}2 olmalldlr

.. 3. Beyaz renkll ve pelet olmal|dlr
4. LJrünün molekül ağlrlldl 40 a/mol olmalldlr.

5. uretici taraflndan verilen analiz ğenifikasl ve MsDs
ile te§lim edilmelidı,

5. Hcl ile litrasyonunda salllk en az o/o 98 olmalldIr.
/. Klorul içeriğis o/o 0.005, sı]lfaı iÇenöi < oo o,o5,

Demir içeriği a% 0.0005. Fosfor içdnği s % o,0005,
Nlkel lçeriği < o.4 o.0o1. Kalsiyırm fue.iği < 9" o.ooo5,

Baklr içeriğl3 % 0.0005, Magneziuüi içenğl s 9"
. 0.0005, Potasyum iÇeriöi<% o;o2 olha1-1dll,

8.Urüne |eklif verecek firma Tülkiye'de yelklli lemsllci
olmalldir veya lemsilci firma taraflndan yelkilendllllnjŞ
olmalldtr ve gerekliğinde üleıici fi.ma ile 24 saaı içind;

direkt bağlanIlya geÇebllmelidi.
9.Teklit ile bir|ikte yetki yallsl lbraz €debilmelldll,

10.urün, pro§pektusdnde bellrtılen teslimaı koşt]llarlna
uyulaüak (soğuk zlncir 2-8 deüece veya -2o derece vb.)

alden leslim edilmelidil, kargo il€'losllmaI j(abul

Monobazik sodyum fosfat monohidrat

1. urün onjinal ambalajlnda tesllm e('ilmeıldlr
2.cas no: 7558-8G7 olmalıdl..

,. 3. Beyaz r9nklitoz yap|da olmalldlr
4_ Unjnun molekül ağlrllğ| '| 19,98 o/mol olmalldlr.

5, ureücitaraflndan verilen analiz sertifikasl ve MsDs
ile leslim edilmelidir.

6. saflk en az % 99, kufutmada kaylp en fazla %1
olmalldlr.

7. suda çozünüdük 1o0 mq/mI olmalidIr,
8.Urüne tekhf Verecek frma Tüİftiye'de yetklli lemsilci
ohalldll veya lemsilci firma tararından yetkilendirlImıs

o3,2,6,oı



olmaıdlr Ve gerektiğinde ü.eticifirma ile 24 saat içinde
dllekt bağ|anlıya qecebilmeIidIr.

9.Teklll e blrllkle yelki yarlsi übraz e('eb lmelıdi,.
10.urun, prosp€klüsÜncle bollrt en teslimat kosullarlna

9.Teklll e blrllkle yelki yarlsi übraz e('eb lmelıdi,.
10.urun, prosp€klüsÜncle bollrt en teslimal kosullarlna
uyularak (soğuk zlncir 2-8 derec€ veya -2o deice vb,)

elden leslim ediımelldlr, karqo ile-teslimat kabul

l. Ürün orijinal 5oo gramllk ambalajlnda tes|im
edilmelidir.

2,cas no: 2498G41_4. ürün kimvasalformülü
(c6H'|0o2)n olmalldlr,

3, Beyaz renkli 3 mm ça'll pelet şeklin('e olmalldır.
4. ortalama molekül ağlıiığl 80.o0o; MwMn oran| <2

oımalldIr.
5. Ureıicitaraf|ndan verilen analiz serlifikasl Ve MsDs

ile i6slim edilmelidir,
_ 5 su içenği o/o 0.5ten az olmalldlİ,

7, ozkütlesi 25'c'de 1.,l45 q/ml olmalld|.,
8. 160'c'de Melt Flow lndex ğeğeri 2,o1 -4,o3

oImalldlr
9,Urüne t6kıif v6rec€k firma Türkiye'de yetkililemsilci
olmalldlr Veya temsilci firma lararlndan yetkilendililmiş
olmalldl. ve gerektiğlnde üretici firma ile 24 saal lçind;

dilekl baö|anttva oecebiImeIidir
10 Teklif lle birl,ktğ yelki Va-z|;l ibraz edebi|me|idir-

11.Urün, prospektüsünde belirti|en teslimat koşullanna
ıJyularak (soğüJk zlnclr 2-8 derece veya -2o deĞc€ vb.)

elden leslim edllmeİdlr, kargo lle teslimal kabul

11.tJrün, prospektüsü'nde tjelirtilen teslamal kosullanna
ıJyularak (soğ!k zlncir 2_8 derece Veya -2o deÖce vb )elden teslim 6dllmeıdir, kaüqo ile teslimat kabul

1, Ülün orijinalaçlllP kapanabillr kapakll ambalajında
teslim edilmeİdi.. urıJn HPLc için uyqun olmalidlr.

2.cas no: 67-56_1 olmalldlr
3. Ronksiz sıvl yapıda olmal|dlr. 20 oc'd6ki buhar

baslnq 97,68 mm clVa olmalldlr.
4, Ulünün mo|ekü| ağ|r||öl 32.04 qho|o|malldlr,

5. Uretici laraflndan Verilonlnaliz sdrtifikasl ve MsDs
ile teslim edilmelidir.

6, safllk en az % 99.9 olmalıdlİ.
7. ozkütlesi 25 'c'de 0.79' g/mL olmalldlr.

6. Kaynama nokıas| 64.7'c, erime no(tasl -98.C
,, rofraktif lndek§l n2O/D 1.329(||l.) o|ma||dIr.

9.Urüne lekİf verecek flrma Türkly;'de yelklli lemsllcl
olmalldla veya temsilcl flrma lalahndan yelkllendlrllmlŞ
olmal|dll v6 g€rektiğlndo ürelici flrma ile 24 saal lçind;

dıekt baölantlva oecebilmehdir
10,Teklif ile birllktğ yetki va>lj| ibraz edebi|melldlr.

11.tJrün, prospeklüsünde belirtilen teslimaı kosullanna

W

slra
No Malzemenin cinsi Miktan |çü

rimi Özelliği

4 Polycaprolactone 500 s

5 Melhanol %99,9 Lc grade 10 lt


