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Frrat Liniversitesl Hastanesi lhtlyact malzeme/hizmet satln ahnacaktrr. Flyat teklif aga$rda belirtilen tarih ve saatte D<iner Sermaye Satrn

alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin (ag'gUnde yaprlaca$rnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren teslim suresi 10 gtin

olarak kabul edilecektir. Teslimatti gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutaflnrn (KDV hariq) 0,001 (Bindebiri) orantnda gecikme cezast

hesaolanarak tahakkuk tjzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yaptlacakttr.
2- f6Xiit opsivonu en az 20 gi.ln olmalr ve UrUn markasr, belirtilecek ve tekiif fiydttan xov trarig verilecektir ve KDV oranr belirtilecektir. Belirtilmemesi

JrrumrnOix6V dahil kabul eiilecektir. Ayrca idarenin ongordUgu gartlar drgrndd, firma tarafrnddn 6deme gunu vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi,

dikkate aInmayacakttr.
3- fr4jf tistimi hastane ambanna veya idarenin gdsterece$i yere yaprlacaktrr.Teslimat yerine kadar ttim giderler satroya aittir.
4- TrUbi malzeme haricindeki Urunlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacakttr.
5- fetfif mef<tubunda silinti ve kazrntr yaptlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler de$erlendirilmeyecek olup, ancak idare

gerek g6rd0$U takdirde bu s0reyi uzatabilir.
6- Temlik verilmevecektir
7- fiOUi ,.rj"rd, ii.Cr" kit alrmtannda Saghk Bakanlrltnrn T|TUBB veya Uts kaydr gereken.urunlerin kayrtlt olmasr halinde allm yaprlacaktlr' Ur0nun

imafatCt ,"v. itnatatC,si olmadrgr durumlarda ilgili satrcrnin bayi olduguni dair riruaa iayrt.ve bild-irimi.arana.caktrr. Teklif mektubunda Firma Tantmlaytct

kodu, uae'kodu ve aylca firrianrn xlx de fiyor olacaktrr. uee ko-du ve suT kodu geieken iirUnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydl. olmayan

tirrii"i, teifin oegeitenoirmeye aknmayacaktir. Sosyar GUvenlik Kurumu negatif list6sinde bulunan trbbi malzemeler altnmayacak, ahnsa dahi negatif

iisteOJn grr;idrkgifatura OeO6ii oOJnm6ieceirir. xtx kaydrnrn yaprtmamasr ft kaydrn gilncellenmemes-i malzeme altndrktan sonra malzemenin negatif

listeve d0'smesi oibi malzeme kavnakl kurdma ait sox kesinti tutdrlan ve kurum zarirlarrnrn tamamr ilgili firma taraftndan kargtlanacakttr.

0l rirnrriir tirun-tistiminoe eavl No.Lor No.sent No .' lannr faturalanda belirleceklerdir. Belirtmediklerilakdirde Iatyrail9aellllPlL9:[]i:,^
9‐ saollk Uygulama Teb‖ oinde yer a!an tbbi malzemeleri9in suT kodu,Tebliode yer almayan malzeme olmasi durumunda bu dLrum teklr ttektubunda
belirt‖ecektir

- Firma malzernenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun gere$i ilgili mercilere bildirim yaprlarak, firma

idarenin sUre igerisinde dogrudan temin altmlanna igtirak edemeyecektir.
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