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Frrat Universitesi Hastanesi lhtiyacr malzeme/hizmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih ve saatte Diiner Sermaye Sattn
alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim,
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlaca!rntn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren teslim stlresi 10 gUn

olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gOn igin fatura tutannln (KDV hadg) 0,001 (Bindebiri) orantnda gecikme cezast
hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gUn olmah ve Uron markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV orant belirtilecektir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenin dngordu$u gartlar drgrnda, firma tarafrndan ddeme gtinU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi,
dikkate alrnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdsterecegi yere yaprlacaktrr.Teslimat yerine kadar ttjm giderler satrcrya aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki 0rUnlerde tsr markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda sllinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler degerlendirilmeyecek olup, ancak idare
gerek g6rdUgo takdirde bu stireyi uzatabilir.
6- Temlik verilmevecektir.
7- trbOi malzeme, ilag ve kit alrmlannda Saglrk Bakanhgrnrn TITUBB veya UTS kaydr gereken Urilnlerin kayrth olmasr halinde alrm yaprlacaktrr, UrUnUn
imalatgr veya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair T|TUBB kayrt ve bildirimi aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrct
kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu gereken UrUnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan
firmalartn teklifi de$erlendirmeye alrnmayacaktrr. Sosyal GUvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler a[nmayacak, alrnsa dahi negatif
listeden grkmadrkga fatura bedeli ddenmeyecektir. KIK kaydtnrn yaprlmamasr ve kaydrn guncellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzemenin negatif
listeye dUsmesi gibi malzeme kaynakl kuruma ait SGK kesinti tutarlarr ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma tarafrndan kar$rlanacaktrr.
U- Firmalar Urtln tesliminde BAYI NO.LOT NO.SERI NO ' larrnr faturalarrda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura igleme ahnmayacaktrr.
9-Sagtrt<Uygulamateutigin@insurkodu'Tebli!deyeralmayanmalzemeolmastdurumundabudLrumteklifniektubunda
belirtilecektir.
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siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun gereli
sUre igerisinde dogrudan temin alrmlarrna igtirak edemeyecektir.

13- Slparlg sonrasr nnrn teslimine mUteaklp faturantn
tesllm tarlhi fatura arkasrna kayrt dilgillecektir.) 235 . gLinde igletmenin nakit durumuna g6re ddenecektir.
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1- 7F Drs CAPTNDA OLACAK.

2- iKi ucuNDA 2 'SER ADET FLEaLERi BULUNACAK

g- iri ucut!DA KARSTLTKLTvE srENT UzERiruor or oncrrurr oin 5rrilor ouzrrulrruui5 onrrun.t

OrIirIrRi BULUNAcAK.

+- rlrxiglr oLAcAK,

s- UnUruUru RADyoopAKlrrsr vrre Rli ouzryor oLAcAK.

6- UCU irucrIrREr SoNLANACAK.

z- 16ivrioLACAK.

8- srENT UzUNLUKLARI FLEp ARAST 3-5-7-10 uzullr_utiutrtDA oLAcAK.

g- srrruriru TopLAM uzurrrluGu erirm UzEniruor yAztLt oLAcAK.

1O-SARTNAMror se Linrilrtt rUrv MoDELLER igiru uaa KAyDt MEVCUT oLUp vE BARKoD
NUMARALAnT rrrlir crwrliruor arLiRriLrcErriR

11-NUMUNT vrRilursi zonuruluouR. NUMUNT vr c0Re ortirRlrruoiRvr yaptucAKTtR.
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1- s F Dr$ CAPTNDA OLACAK.

z- iKi ucuNDA 2 'SER ADET FLEpLERi BULUNAcAK

g- iri ucut!DA KARSTLTKLTvE srENT uze Riruor or oRGrrurr ain 5rxilor oUzrnlrruvi5 one rua.r

orlirleRi BULUNACAK.

+- rLrxigLr oLAcAK.

s- UnUruUru RADyoopAKrrGr yere Rli oUzrvor oLAcAK.

6- ucu iruce lrnrr SoNLANAcAK.

z- rcinltrioLAcAK.

8- srENT UzUNLUKLARt FLEp ARAST 3-s-7-10 uzutrtuGuruDA oLAcAK.

g- strruriru TopLAM uzuruluGu rrirrr UzEniruoe yAZtLt oLAcAK.

IO-SARTNAMror ariiRrilrru rUv MoDELLER iqiru uaa KAyDt MEvcur oLUp vE BARKoD

N u MARALART rerli r crrvrli ru oe ee Li nri LecE rrin

11-NUMUNT vrRilursizonuruluouR. NUMUNT vr coRr oeGrnlgruoinvr yRptlRcAKTtR.


