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Frrat Univercitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin ahnacaktur. Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih
ve saatte D6ner Sermaye Satn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlaca$rnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim s0resi 10 gOn olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gOn igin fatura tutannrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig
yazrsr na istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gUn olmah ve UrUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenin Ong0rdUgU gartlar drgrnda, firma tarafrndan
0deme g0nU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alrnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdsterece$i yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tUm giderler satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki UrUnlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntt yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
delerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gordU$U takdirde bu sUreyi uzatabilir.
6- Firma alacaklannr sadece banka ve finans kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik Oncesi uygunluk yazrsr ahnacaktrr.
7- Trbbi malze_me, ilag ve kit ahmlarrnda Sa$hk Bakanhgrnrn TITUBB veya UTS kaydr gereken UrUnlerin kayrth olmasr halinde ahm
yaprlacaktrr. UrUniin imalatgr veya ithalatgrsr olmadr$r durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacakttr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayo kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken UrUnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalarrn teklifi degerlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal GUvenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler ahnmayacak, ahnsa dahi negatif listeden grkmadrkga fatura bedeli
ddenmeyecektir. KIK kaydrntn yaptlmamast ve kaydrn gUncellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzemenin negatif listeye
dUgmesi gibi malzeme kdynakh kuruma ait SGK keslnti tutarlarr ve kurum zararlarrnrn tamamr ilgilifirma tarafrndan t<arirlanacakfrr.
8- Sa$hk Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin sUT kodu, Teblisde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.

1 siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi
b!lqirlm yaptlarak, firma idqrenin belirleyece!i sUre igerisinde do$rudan temin ahmlarrna igtirak edel
11- Siparig sonrasl teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrn teslimine miiteakip fafuranrn K

tarafrndan kanun geregi
;tirak edemeyecektir.

ulagtr!r tarihten

mercilere

1 1 - Siparig sonrasr teslimi yapllan ahmlannrn teslimine miiteakip
itibaren (Faturanrn Kuruma teslim tarihi fatura arkasrna kayf dUgiitecektir.) 6denecektir.
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MALZEMEノHiZMET LiSTESi

Srra N Malzeme Kodu Malzeme Cinsi Agrklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV Oranr%
1     150010399008        DOSYAL:K KARTON PEMBE               120,O   ToP

70X100 CM 300 GR
KRAFT TORBA ZARF                    200 000,O ADET
(250X353)EBAT:NDA
DOSYALIK KARTON SARI
70X100 CM 400 GR
DOSYAL:K KARTON MAVI
70X100 CM 400 GR
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KARTON 70X100
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DOSYALIK KARTON
l-70X100 obatlnda Olma11.

2-Rengi pembe olma11.

3‐M2a証11置1 300 gr olmdl,

4‐Bir topta 100 adet Ohna11.

NOT:       GETlRMEK ZORULUDUR'

NOT:ZARFLARNUMUNEYE GORE
DEGERLENDIIuLECEKTIR.


