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Frrat 0olvo6ht6l Hastanosi lhtiyacr malzomerhEnot satn alrn€cektrr. Fiyat teklif egagrda bgli.tilen ta.ih ve saatte Odner Sermsye Satrn
alm. Blrlmlne bbat, faks veya posta ile tosllmini.lca edgtlm.
'l- MahemeJhizmet lesliminin ka9 gonde yaprlacagrnrn beli.lilmesi zorunludu.. Belirtihemesi durumunda siparis tarihinden itibaren teslim soresi 10 giln
olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumurda gecjken her gon iqn falura tutannrn (KOV hadd 0,001 (Bindebi.i) oranrnda gecikme cezasl
h€saplanarak iahakkuk iizednden kesileceklir. Teslimat sahnalma biriminin sipariS yazrsrna istinaden yaprlacaktrr. (Sozlegmeli afimlada sdzletnredeki oran
uvoulanrr)
2:-Teklif'opsiyonu en az 20 gln olmal ve odln markasr, belidilecek ve teklif fryatlafl Kov harig veritecektir ve KDV oranr belirtileceKir. Belirtilmernesi
durumunda KDV dahil kabul edilecelitir. Ay.rca idarenin dngdrdog0 Sartlar drornda. tiama tarafrndan bdome g0n0 vb. lalepleri tekliflerinde belirts€ler dahi,
dikkate ahnmayacaktur.
3- Mal teslimi hasbne ambanna veya idarenin g6ster€cedi yere yaprlacaktrr.Teslimal yerin€ kadar tom gilerler salclya aittir.
4- Trbbi malzeane harici deki oriinlerde TSE markasr aranan analzerneler TsE beheli olacakttr.
5- Teklil mektubuda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Soo teklif verme tarih;e ssatinden sonra qeten teklifler deierlerrazrntr yaprlmayacaktrr. Soo teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler degerlendiritmeyecek olup, ancak idare

uzalabilir.ger€k gdrdog0lskdirde bu soreyi uzalabilir.
tF Firma ahcaklannr harEama yetkilisinin (Bsghekimt:k makamD iznMe devir ve temlik yapabilir. Temlik dncesi harcanE yetkilisi makammdan ulgunluk
yazs| ahnma$ zorunludur.
7- Trbbi malzeme. ilag ve kil ahmlannda Seolrk .Batanl{rnm TITUBB veya UTs kaydr gereken Urunle.in kaytur olrnasr hatirde altm yaprtacaktrr. Urtjnon
imalatq €ya ithalalgrsr olmadot dtrumlarda ilgili saltchrn bai oHltum dair TITUBB kay ve bildirimi aranacaktur. Teklif mektubunda Firma Tanrmtay|c|
kodu, usB kod{ ve arrca ti.mantn KIK de kaydr olacaktrr. u88 kodu ve suT kodu ge.eken Urunlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydt otmaian
fi.malann teklifi *Eedetdinieye alrnmayacaKrr_. sosval Ggvenlik Kurumu negatif listesirde bulunan trbbi ntalzerneler alrnmays.ak. ahnsa bahi neg'atil
listeden grkmadrkF fatura bedeli (HenmeyeceKir. KIK kaydrnrn yaptlmamast v; kaydrn giincetlenn
lisleye dugmesi gibi malzern€ kaynaklr kuruma ait sGK kesinli tutarlan ve kurum zaradannm tramaml
lrsleden grkmadlk9a latura bedeli odenmeyeceKir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn g[incellenmemesi malzome alrndtktan son.a malzemenln negatil
lisleye dugmesi gibi malzern€ kaynaklr kuruma ait sGK kesinli tutarlan ve kurum zaradannm tramamr ilgili firma ta.aftndan ka.stlanacaKtr.
U- Firmalar 0.0n teslimirde BAYI NO.LOT No.sERl NO ' lannr faturalanda belideceklerdir. Eelirtrnedikleri takdirde iatu|a isbme atrnmavacattrr
9- Sadftk Uvoularna Teblidinde yer alan tlbbi malzemele. icin SUT kodu Teblidde ver almeven melTemc nlh.s' .lrn'm"n.l. h" .l"r'im rpklif ma|;|,,h,,^.r"9- saoftk Uygularna Tebliginde yer alan ttbbi malzemele. igin suT kodu. Tebligde yer almayan matzeme olmasr durumunda bu dunim teklif me(tubunda
belirtileceKi..

edilmenesi durumunda llare laaaftndan kanun ge.eEi ilgili mercilere bildirim yap ar8ft, finm
sore igeri_sinde dog.udan temin ahmlafina ittirak edemeyecoktir.

50nras1
tosllm tadhi fatura art4grna kay[ do90lgcaktlr.) 235 . gonde lqletnenin nakit durumuna gdre Odenecelitir.
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STERIL BIRLE$TIRME KARrU$U

1. Steril birlegtirme karft$lan ile kruu-kuru, rslak-kuru ve rslak-rslak birlegtirmeler steril

olarak yaprlabilmelidir.

2. Steril birlegrirme kartr4u ile yaprlan birlegtinne iglemi srrasrnda pargacrklar ve kimyasal

atrklar o luSmamahdrr.

3. Steril birleqtirme kartugu 4 cm'e kadar hortumlan birlegtirmelidir.

4. Steril birleqtirme karn4u maksimum 20 saniye iglem sllresi ile iqlem yapabilmelidir.

5. Birlegtinne igleminin sterilitesi sertifikalandrnlmrg olmahdrr. Bu belge teklif ile birlikte

verilecektir.

6. Steril birlegtirme kartu$u Unitemizde bulunan Terumo marka TSCD II model cihaz ile

uyumlu olmahdrr.
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