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Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr. Fiyat teklif aga$lda belirtilen tarih
ve saatte D6ner Sermaye Satrn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaptlaca$rnrn belirtilmesizorunludur. Belirtilmemesidurumunda siparig tarihinden itibaren
teslim sUresi 10 gUn olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutarrnrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) orantnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk iizerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig
yazrsrna istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gUn olmalr ve UrUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlarr KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenin Ong0rdUg0 gartlar drgrnda, firma tarafrndan
0deme gUnU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayacaktrr,
3- Mal teslimi hastane ambarrna veya idarenin g6sterecegi 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 kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
de$erlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gOrdU$U takdirde bu sUreyi uzatabilir.
6- Firma alacaklarrnr sadece banka ve finans kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik Oncesi uygunluk yazrsr alrnacaktrr.
7- Trbbi malzeme, ilag ve kit alrmlarrnda SaQhk Bakanhlrnrn TITUBB veya UtS kaydr gereken tirirnlerin kayrth olmasr halinde ahm
yaprlacaktrr. Ur0nUn imalatgr veya ithalatgrsr olmadrlr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi oldu$una dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlaycr kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken rirUnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalarrn teklifi de$erlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal GUvenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, ahnsa dahi negatif lisleden grkmadtkga fatura bedeli
ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn gUncellenmemesi malzeme ahndtktan sonra malzemenin negatif listeye
di.igmesi gibi malzeme kaynakh kuruma ait SGK kesinti tutarlarr ve kurum zararlarrnrn tamamr ilgili firma tarafrndan kargtlanacaktrr.
8- Saghk Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin sur kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.
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10- Firma tarafrndan siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun gere$i
bildirim yaprlarak, firma idarenin belirleyecegi sUre igerisinde do$rudan temin alrmlarrna igtirak ederneyecektir.
11- Siparig sonrast teslimiyaprlan mal/hizmet ahmlanntn teslimine miiteakip faturantn Kurumq ulagttS
itibaren (Faturanrn Kuruma teslim tarihi fatura arkasrna kay[ dtgiilecektir.) 235. giinde 6dfnecekt

It{ 
*-

Son Teslim Tarih & Saat :
DOc.DR. MERMI

YARD!MC:SI

lι
ⅢO}い りnlど

Malzeme Cinsi

MALZEMEノHiZMET LiSTESi

Agrklama Miktarr Birimi Birim Fiyatr KDV oranr?;

1     15003030217681

2     15003030217682
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I         CURETRAKTOR(ORTA―
KicllirK BOη TEKNk

l. Yara kOruyucunun talnaml dispOsable ollnahdlr.

2. Yara koruyucu la7paroskopik ve a91k cerahi alneliyatlarlllda

kunanllabilllllelidir.

3.Yara kOruyucu,atravmatik retraksiyon sttlayan,esnek,saglarn ve seffaf

politretan k11lfa bttlanan iki halkadan 01u,malldlr。

4. Yara kOruyucu Lateks i9ell.lemelidir。

5。 Yara koruyucunun k01ay yerle,tirilebilmesi i9in alt bё
liimdeki ince

halkasl esnek 01lnahdlr.

6. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi i9in tist b61ilmdeki genis halka

i9e veya dl,a rahatllkla bilkolebilir olmalldlr.

7. Yara koruyucu batlna yerlestikten sOllra ckartasyon da yapabilmeH ve

yara kenarlarln1 0perasyon siiresince kOrLmahdlr.

8.Yara koruyucu gerektiЁ inde pn6mopeHtuan sttlarnak i9in uyglm yaplda

ollnalldlr.

9. Yara koruyuu cerrahi i,lenl sollrasmda tek hareketle batin i9inden

9ekilerek kolayca 91karllabilmelidI。

10.5cm¨ 9 cm btyklttiindeki insizyOnlarda kullanllabihelidir.

11.Paket tセerinde malzemenin iiretinl yeri ve sterilizasyOn kO,ullan

beⅡrtilmi,01lnahdlr.

12.Numllneler deЁedendirilerek karar verilecektir.


