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Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyact matzeme/hizmet satrn ahnacakttr. Fiyat teklif aga$rda belirtilen tarih
ve saatte Doner Sermaye Satn alma Birihine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yapllaca!rnrn belirtilmesizorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim sUresi 10 gUn olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutartntn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri)branrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig
yazrsrna istinaden yaprlacaktrr.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gtin olmalt ve UrUn markast, belirtilecek ve
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca
6deme gUnU vb, talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate altnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambarrna veya idarenin gdsterece$i yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tUm giderler satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki UrUnlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacakttr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
delerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gOrdUgU takdirde bu sUreyi uzatabilir.
6-Firma alacaklannr sadece banka ve-finani kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.gahlslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dncesi uygunluk yazrst altnacaktlr.
7- Trbbi malze-me, ilag ve kit alrmlarrnda Saghk Bakanhgrnrn T|TUBB veya UTS kaydr gereken ttriinlerin kayttlt olmast halinde altm
yaprlacaktrr. UrUnon imalatgr veya ithalatgrst olmadrlr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi oldu$una dair TITUBB kaytt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydt olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken UrUnlerin kodunun belirtilmemesi ile xir kaydr olmayan firmalarrn teklifi de$erlendirmeye altnrnayacakttr. Sosyal Gtivenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, ahnsa dahi negatif listeden gkmadtkga fatura bedeli
ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn gijncellenmemesi malzeme ahndtktan sonra malzemenin negatif listeye
dUgmesi gibi malzeme kaynakh kuruma ait SGK kesinti tutarlan ve kurum zararlarrnrn tamamr ilgili firma taraftndan kargtlanacakttr.
8- Firmalar iirUn tesliminde BAY| NO.LOT NO.SER| NO ' larrnr faturalanda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura
igleme ahnmayacaktrr.
9- Saghk Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin suT kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.
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FiBER OPTiK:51K KABLOSU

l・ Capl en az 4.25 mm,llzШ duttu en aZ 300 cm olm」 ldlr.

2. I,lk kayna言 l ve optik teleskoplar uyumlu ollnahdlr.

3. Otoklavlanabilir ёzellikte olmahdlr.


