
Talep Ecjen Blrim :KAN MERKEZI

Ftrat Universitesi Hastanesi lhtlyacr malzeme/hizmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih
ve saafte D6ner Sermaye Satln alma Blrimine bizzat, faks veya posta ile teslimini iica ederim. ' -
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaptlaca-$rntn belirtilmesi zoiuniudur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
leslim s-Uresi.1.0.gUn olarak kabul edilecektir. Teslihatta.gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tuiarrnin iXOV hariqi 

-

0,001 (Bindebiri) orantnda gecikme cezast hesaplanarak tahakkuk Uzerinden [esilecektir. ieslihat satrnalma biriminin sipariS
yazrsrna istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiy_onu en az 20 gUn olmalr ve tirUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlarr KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idareniri ongordugU gartiar OrsrnOi, firmi tarafrndan
qdgTg .gul.u yq. talepleri tekliflerinde betirtseter dahi, dikkate atrnmayaciktrr.
3- Mal teslimi hastane ambartna veya idarenin g6sterece$i yere te-slim edilecektir. Teslimat yerine kadar tgm giderler satroya
aittir.
4- Ttbbi malzeme haricindeki UrUnlerde fSE markasr aranan malzemeler TsE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti .ve. kaztntt. yaprlmayacakttr. Son teklif veiine tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
de$_erlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek g6rdugu takdirde bu sUreyi uzatabilir.
6- Firma alacaklartnt sadece banka ve finans kurumlartna harcama letkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (S$ahtslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik oncesi uygunluk y-azrsr ahnacaktrr.
7- Ttbbi malzeme, ilag ve. kit alrmlarrnda Sa$hk Bakanhgrnrn TITUBB veya UrS kaydr giereken i.irUnlerin kayrth olmasr halinde a1m
yaprlacaktrr._Ug1un imalatgr. veya ithalatgrir olmadr$idurumlarda ilgili satrcrnri biyi olduguna dair rliuaB kayrt ve bildirimi
aranacakttr. Teklif mektubunda Firma Tantmlayrcr kodu, UBB kodu ve aynca firmanrn rlk de kaydr olacakttr. UBB kodu ve suT kodu
gereken tirilnlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi degerlendirm6ye ahnmayacaktrr. Sosyal GUvenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler alrnmayacak, alrnsa dahi negatif li3teden gikmadrkga faiura bedeli
ddenmeyeggktir. KIK kaydtntn yaptlmamast ve. kaydrn gilncellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzemenin negatif listeye
dUgmesi gibi malzeme kaynaklt kuruma ait scK kesinti tutarlan ve kurum zararlarntntamamr ilgili firma tarafrndan karirlanacaktrr.
8- Sa$hk-Uygulama Tebli$inde yer alan ttbbi malzemeler igin sur kodu, Tebligde yer almaya-n malzeme olmasr dui.rmunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.
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tarafrndan siparig edilen malzemenin teslim idare tarafrndan kanun geregi
lrrna igtirak edemeyecektir.illdirim yaprlarak, firma idqrenin belirleyece!i sUre igerisinde do$rudan temin alrmlarrna igtirak er

11- Siparig sonrasl teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrn teslimine m0teakip fafuranrn11- Siparig sonrasl teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrnleslimine m0teakip fatluranrn Ku
itibaren (Faturanrn Kuruma teslim tarihifatura arkasrna kaylt diig0lecektir.) 80 . gUnde

ん)"
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BOYOK BOY BASKILITERMAL RULO BARKOD TEKNiK sARTNAMESi

l. Etiketler hastanenlizde call§ lllakta olan otollnasyon sistclanine uyullllu o1lnandlr.

2. Barkod etikctin ё19usti:Rulo gё bck 9ap:1 0011llll,UZunluk:1 00nllll olinahdir.

3. Etiketin boyutlari 1 00x 1 00 11lnl ollllahdlr.

4. Etiket l:Tcrnlal ctikct(う zcHi二 inc Sahip ollmalldlr.

5。  Etikct islanllna ve dl§ ctkcnlerc karsi dayanlkll ollllalldir.Kan vc kan iiriinii

lsitlldlこ l zanlan barkod、 Flrtlhllanlali vc iizerindcki yazllar silinillemclidir.

6. Etikctin tizeri:ldc Flrat Univcrsite Hastancsi logosu bulunmah,bu logonun

rcnkleri tasarHlldakl ilc aynl ollllalldir.

7.  Teslilll edilen barkod ctikctlcrinin talllallll bitinccye kadar etikcticr yaplskanhk

ёzclligini kaybetillclllelidir.

8。  Barkod standarti― Codc39 ollllalldir.

9. Hcr bir ruloda ctikct sayls1 1000 adct ya da cn az 500 adct o!lllahdir.

10。 Gclcn barkod ctikctlcri laboratuarHlllzda tCSt cdildiktcn sonra tcsHlll alinacaktir.


