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Frrat Unlve6itesl Hastanesi lhtiyacr malzeme/hlzmet satrn alnacaktrr. Fiyat teklif agadrda belirtilen tarih
ve saatte Doner Sermaye Satln alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin ka9 gUnde yaprlacagrnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipari$ tarihinden itibaren
teslim suresi '10 gun olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun igin fatura tutannrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gun olma| ve UrUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV hari9 verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir- Ayflca idarenin 0ngdrdugu $artlar drstnda, firma tarafrndan
ddeme g0nt vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alrnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambaflna veya idarenin gdsterecegi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tiim giderler satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki Urunlerde TSE markasr aranan malzemeler rSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek 96rd0gu takdirde bu sureyi uzatabilir.
6- Firma alacaklannr sadece banka ve finans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Ba$hekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dncesi uygunluk yazrsr ahnacaktrr.
7- Trbbi malzeme, ilag ve kit alrmlaflnda Sagfuk Bak?nlrgrnrn TITUBB kayrdr gereken ilronlerin kayrtl olmasr halinde alrm
yaprlacaktrr. Urunun imalatgr veya ithalatgrsr olmadr$rriJurumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kay( ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr kodu, UBB kodu ve aynca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken iirilnlerin kodunun belirtilmemesi ile KiK kaydr olmayan firmalann teklifl degerlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal Gtivenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, alnsa dahi negatif listeden ekmadrkga fatura bedeli
ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn guncellenmemesi malzeme alndrktan sonra malzemenin negatif listeye
dugmesi gibi malzeme kaynaklr kuruma ait scK kesinti tutarlan ve kurum zararlaflnrn tamamr ilgili Iirma tarafrndan karqrlanac€klrr.
8- Saghk Uygulama Tebli5inde yer alan trbbi malzemeler igin sUT kodu, Tebligde yer almayan malzerile olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.

yaprlacaktrr,
12- Siparig sonrasr teslimi yaprlan maUhizmet alrmlaflnrn ddemeye esas evraklaflnrn tanzimine moteakip Saymanlk kayrtlaflna
ahndrgr tarihten itibaren l4!-gg.U!dC- odenecektir. Satrnalma biriminin sipariSine motakip teslimat yaprlacaktrr.
13-Gonderilen Numunenin talep yaprlan ilgili bolUme/birime gdnderilmesi gerekmektedir.
14- Firmalar UTS (Urun Takip Sistemi) yapmak zorundadrr.
NOT: F|R.IIiIALAR YEKLiF MEKTUPLARINDA VERMI$ OLOUKLARI UBB LERIN FIRMA TANIMLAYICI NUMAMLARINI YAZMATARI
GEREKMEKTEDiR.
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