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Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sahn ahnacakfir. Fiyat teklif aga$rda belirtilen tarih
ve saafte Ddner Sermaye Satrn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlaca!rnrn belirtilmesizorunludur. Belirtilmemesidurumunda siparig tarihinden itibaren
teslim sUresi 10 gUn olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutartntn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat sattnalma biriminin siparig
yazrsrna istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gun olmalt ve UrUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlart KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenin ongordUgU gartlar dtgrnda, firma taraftndan
0deme gunu vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate altnmayacakttr.
3- Mal t-eslimi hastane ambarrna veya idarenin gOstereceli yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tUm giderler sattclya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki iirUnlerde TSE markast aranan malzemeler TSE belgeli olacakttr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kaztntt yapllmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
delerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gOrdU$U takdirde bu siireyi uzatabilir.
6- 

-Firma 
alacalilannr sailece banka ve finani kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik

yapabilir. (3.gahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik Oncesi uygunluk yaztst altnacaktrr.
夕:¬百断詳活!おme,‖a9ve ttt J:mhttnda Sa」 lk Bakanlll:nln i¬ JBB veya UTs kayd:gereken uriinlerin kay!tll oimasl ha‖ nde allm

yap:lacaktr.Orunun ima!at91 veya nhalat91s:01mad:g:durumlarda‖ gl‖ satlc!n:n bayi olduouna dair TITUBB kayt ve bildinmiVrp,i.iritn.-Urur.iun lmataig' veya ithalatgrir olmadrgidurumlarda ilg[ili satrcrnrir biyi olduluna dair tltuaB.kayrt ve bildirimi
irinacaktrr. Teklif mektuburida Firma Tanrmlaycr kodu, UBB kodu ve aynca firmantn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken UrUnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalarrn teklifidelerlendirJneye altnmayacaktrr. Sosyal Giivenlik
kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahhmayacak, altnsa dahi negatif listeden grkmadtkga fatura bedeli
nrtanmavcniktir KIK kavdrnrn vanrlmamasr ve kavdrn o0ncellenmemesi malzeme alrndtktan sonra malzemenin neqatif listeye
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Heirn!ich Va!ve Set:Teknik Oze‖ ik!eri

1. Heimlich Valve tek ydnlU drenaj yardrmr ile hastanrn toraksrndan tek ydnlU
hava grkrgr sa$lamast amact ile tasarlanmrg olmahdrr,

2. Heimlich valve, esnek bir gdvdeye sahip olmah ve iki ucunda drenaj tUplerine
ve/veya toplama cihazlarrna ba$lanabilmesi amacr ile universal tapered
konekt6rleri olmaltd r r.

3. Esnek g6vde igerisinde konekt6rlerden herhangi birine ba$k duran 1 adet
dudak valve olmahdrr.

4. Ayrrca ek olarak 1 adet digi luer-lock lu konektor bulunmahdrr.
5. Heimlich Valve uzunlu$u en faz)a 17 cm uzunlu$unda olmahdrr.
6. Uglartndaki tapered konekt6rler en fazla 5 cm uzunlu$unda olmaltdrr.
7. Heimlich valve g6vdesinin Uzerinde hava akrm yonUnU g6steren igaret edici ok

bulunmalrdrr.
8, UrUn Latex-free olmahdlr.
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