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Frrat onNersltesl Hastanesl lhtiyacr malzemerhizmet satrn atrnacaktrr. Flyat teklif aga[rda belirtllen tarih ve saatte D6ner Sermaye Satn
alma Blrlmlne bl-at, faks veya posta ile teslimini rlca ederim.
1- Malzeme/hizmel tesliminin kag g0nde yaprlaca$rnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren teslim sUresi 10 gon
olarak kabul edilecektir. Teslimatla gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutannrn (KDV hariC) 0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr
hesaplanarak tahakkuk ilaerinden kesilecehir. Teslimat satrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yaprlacaklrr. (S6zle9meli ahmlarda sozlegmedeki oran
uygulanrr)
2- Teklif opsiyonu en az20 g0n olmah ve 0r0n markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDv harig verilecektir ve KDV oranr belirtilecektir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 6ng0rd0$0 garllar drgrnda, firma tarafrndan 6deme gtinii vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi,
dikkale alrnmavacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdsterecegi yere yaprlacaktrr.Teslimat yerine kadar tOm giderler satrcrya aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki Urunlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE beloeli o-lacaktr r.
5- Teklif mektubunda silinti ve kaztntt yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ie saatinden sonra gelen teklifler de$erlendlrilmeyecek olup, ancak idare
gerek gordug0 takdirde bu s{ireyi uzatabilir.
6- Temlik verilmevecektir.
7- Trbbi malzeme, ilag ve kit ahmlartnda Sagfik.Bakanh$rnrn TITUBB veya UTS kaydr gereken 0rUnlerin kayrfk olmasr halinde altm yaprlacaktrr. Uriinon
ima-latgr veya ithalatgrsr olma!(t durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kayrt ve bildirimi aranacaktrr. Teklil mektubunda'Fima Tanrmlayrcr
kodu, uee. kod_u ve aynca firmantn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu gereken uronlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan
firmalartn teklifi delerlendirmeye altnmayacaktrr. Sosyal G0venlik Kurumu negatif listCsinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, ahnsa ilahi neghif
listeden grkmadrkga fatura bedeli ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn g[ncellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzernenin negatif
listeye diigmesi gibi malzeme kaynaklt kuruma ait sox kesinti lutarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma taraftndan kargllanacakttr.
U- Firmalar Orun tesliminde BAYI NO.LOT NO.SERI il larrnr faturalanda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura igleme alrnmayacaktrr.
9-SagtrrUygulamareotigi@inSUTkodu,reotigo-leralmayanmalzemeotmasrourumunaiu-uouiumiet_tit,.irituuunaa
belirtilecektir.

l3- Slparlg sonrast tesllmi yaprlan maUhlzmet ahmlannln
tosllm tarlhi fatura arkastna kayrt d0g0lecektir.) 235 . g0nde igletmenln naklt durumuna g6re OdenecekJL

(Faturanrn Kuruma

Teklif Veren Firmanrn

Tel:
Fax:

Mail:

Srra N Malzeme Kodu Malzeme Ginsi

Son Teslim Tarih&Saatl≒
彎

2Q_Ql_bb
MALZEME/HIZMCT LISTESI

A91kiama   Miktan B:面 mi  BI面 m Flya● KDV oranr.z.

siparig edilen malzemenin teslim edilmernesi durumunda idare taraftndan kanun gereOi ilgili mercilere
s0re igerisinde dogrudan lemin ahmlanna igtirak edemeyecektir.
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NOT: TEKNIK $ARTNAME EI(TEDIR.

Adres:  Firat Oniversitesi Hastanesi DOner Sennaye lsietme Modurl101 HAZAR V D :3860437404

Tel:    0424 233 35 55                 Fax:  0424 233 90 40   EPOSTA:dsermayesatina:ma@輌 rat edu tr Sayfa l
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D.DiMER rlrl rtrruir Snnrrueuesi

Kitler Siemenes tmmulite 2000 xpi hormon cihaztna uyumlu olmaltdtr.

Kitlerin miadlart en az!2 ay olmaltdtr.
TUm sarf malzemeler kontrol, kalibratitor vs.Ucretsiz olarak verilecektir.

AMFETAMIN rlrl rrrruir $ARTNAMESi

Kitler Siemens Advia 1800 otoanalizor cihaztna uyumlu olmahdtr.

Kitlerin miadlarr en az 72 ay olmahdtr.
TUm sarf malzemeler kontrol, kalibratitcir vs.iicretsiz olarak verilecektir.
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