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Ftrat Unlversitesi Hastanesl lhtiyacr malzeme/hlzmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif agadtda belirtilen tarih
ve saatte D6ner Sermaye Satn alma Blrlmlne bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin ka9 gUnde yaprlacagrnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim suresi 10 gun olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon igin fatura tutaflnrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme c€zast hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gun olmal ve urun markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtileceKir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 0ngdrdugu gartlar drgrnda, firma tarafrndan
ddeme g0nU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate aInmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gtisterecegi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tom gideder satrcrya
aiftir.
4- Trbbi malzeme haricindeki iirunlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklit verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gordugo takdirde bu sureyi uzatabilir.
6- Firma alac€klaflnr sadece banka ve finans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Bathekimlik MakamD izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.Sahrslar ve firmalara temllk izni verilmemektedir.)Temlik 0ncesi uygunluk yazrsr ahnacaktrr.
7- Ttbbi malz€me, ilag ve kit altmlannda Saglk Bakanhgrnrn TITUBB kayrdl gereken Urunlerin kayrt| olmasr halinde .ahm
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aranacaktlr Teklif mektubunda Finna Taninnlavlci kodu.UBB kodu ve ayrlca ttrrnanin KIK de kaydl olacaktlr UBB kodu ve SuT kodu
gereken Urunlerin kodunun belirtilmemesi ile lilK kaydl olmayan firmalann teklifi
Kurumu neqatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa

jrunlerin kodunun belirtilmemesi ile rilK kaydl olmayan firmalafln teklifi deoerlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal GUvenlik
negatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa dahi negatif listeden grkmadrkqa fatura, .bedeli

8- SaElrk Uygulama Tebll
durum teklif mektubunda

aranacaklrr. Teklif mektubunda Tanrmlayd kodu, UBB kodu ve aynca firmantn KIK de.kaydr olacaktrr. UBB
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yaprlacaKtr.
i2i Sloaris sonrasr teslimi yaprlan mal/hizmet altmlaflnrn Odemeye esas evraklaflntn tanzimine m0teakip Saymanlk kayrtlarrna

atrndrdr tarihten itibaren 6b. oUnde Odenecektir. Satrnalma biriminin siparigine mutakip teslimat yapllacaktlr.

13-Go'nderilen Numunenin talep lrapilan ilgili b6lUmetukime gdnderilmesi gerekmektedir'
14- Firmalar UTS (Ur0n Takip Sistemi) yapmak zorundadrr.
r,16r, iinmir-ln'iirrir rtiexiupr-rirrjoa vERllg oLDUKLART UBB LERIN FIRMA TANIMLAYIcI NUmAMLARINI YAZMALARI
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kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa dahi negatif listeden grkmadrkqa fatura_ .bedeli
ddenmeyec;ktir. KIK kaydtntn yaprlmamasr ve kaydrn goncellenmemesi malzeme alndrktan sonra malzemenin negatif listeye
dii$mesi gibi malzeme kiynakh kuruma ait SGK kesinti tutarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgili lirma taraftndan kar$llanacaktrr.
8- 

'Sa!trk-Uygulama 
Tebliilinde yer alan trbbi malzemeler igin SUT kodu, TebliEde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu

durum teklif mektubunda belirtilecektir.
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HASTANE CATI OLUKLARI ISITMA S|STEMi MALZEMELERiN TEKNiKSARTNAMESi

1)Kendinden reguleli rsrtma kablosu 85mt -20 olacaktrr.

2)Sonlandrrma kiti DHB-4OO olaca ktrr.

3)Termostat ETO-2-4550 olacaktrr.

4)lslakhk sensdrU ETOR-55 olacaktrr.

5)Outdoor sensdr ETF 744-99 olacaktrr.


