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Ftrat Univelsitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hlzmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif aga!rda belirtilen tarih
ve saatte Diiner Sermaye Sattn alma Birlmine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin ka9 gUnde yaprlaca!rnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
!eg!m lqresi 10 gon olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun lgin fatura tutaflnrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk iizerinden kesiiecektir.
2-.Tetlif opsiyonu en az 20 gon olmal ve uriin markasr, belirtilecek ve teklif llyatlan KDV hariQ verilecektir ve KDV oranl
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenii 6ngdrdUgu gartiar drgrnda, flrma taraftndan
6deme g0nU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alnmayacakttr.
3- Mal teslimi hastane ambaflna veya idarenin gdsterecegi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler satrctya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki Urrlnlerde TSE markast aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif meKubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gOrdUg0 takdirde bu s0reyi uzatabilir.
6- Filma alacaklarlnt sadece banka v€ finans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yaplbilir. (3.$ahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik Oncesi uygunluk yazrsr alnacaKrr.
7- Trbbi malz€me, ila9 ve kit ahmlaflnda Saglrk Bakanhornrn TITUBB katrdr gereken Uriinlerin kayttlt olmasr halinde alrm
yaprlacaktrr. Urtin0n imalatgr veya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili saticrnrn bayi olduOuna dair iITUBB kaytt ve bildirimi
aranacaktlr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayq kodu, UBB kodu ve atnca firmanrn Klk de kaydt olacakhr. UBB kodu ve SUT kodu
gereken urunlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalinn teklifl de$erlendirmi:ye altnmayacakttr. Sosyat Guvenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler ahnmayacak, afinsa dahi negatif liiteden gikmadrkga fatura bedeli
6denmeyecektir. KIK kaydtnrn yaptlmamasr ve kaydrn giincellehmemesi malzeme alrnirktan sonra milzemenin neoatif listeve
diigrnesi gibi malzeme kaynakh kuruma ait sGK kesinti tutarlarr ve kurum zararlaflnrn tamamt ilgiliflrma tarafrndan karirlanacaiirr.
8- saghk.Uygulama Tebli0inde yer alan trbbi malzemeler igin sur kodu, Tebligde yer atmayin matzeme olmasr durlmunda bu
durum teklrl mektubunda belirtilecektir.

bildirim yaprlarak, firma idarenin belirleyecegi sure igerisinde dogrudan temin atrmlarrna
11- Teknik gartnamede demirbagicihiz/malz6me ahmrn-a ait Earanti tinodr
teminat.mektubu verilecek yadi nakit tizerinden "l"J lFitura UeOett
yaprlacakttr.
12- Sipari$.sonrasl teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrn odemeye esas evraklaflnrn tanzimine muteakip Saymanhk kayrflaflna
alrndr-gr tarihten,itibaren . 2,19 . qainde odenecektir. Satrnalma bi-riminin siparigine m0t;kip testrrn;t yapifcaktrr.
13-G_0nderilen Numunenin talep yaptlan ilgili bdtUme/birime gonderilmesi gerekmektedir.
1+ l-irmalar UTS (Urtin Takip Sistemi) yapmak zorundadlr.
Nor: FIRMALTAR TEKLiF MEKTUPLARTNDA vERMlg oLDUKLART UBB LER|N FIRMA TANtMLAytct NUMAR/{LARTNT YAZMALARI
GEREKMEKTEDiR.
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T「 KNIK sARTNA卜′ESI

l Tecotherm Neo total vし cut soこ utnna slstemine%100 uyumiu olma ld“

2‐Yenidoganlari9in tasa‖ an ni埒 olma ld:r

3‐Cihaza″ A″ ‖pi konektOr‖ e baglanmandtr

4‐275 5 cm boyunda olmalldl「

5‐Lateks ve PVC icermolidir

6‐Teklif veren firmalar prObu kullanan cihazin teknik servisini vermeye vetk:li 01「 、alldir

7‐Prob cihazda denenip secim yapllacakur uy=un dettilSe iptal odilecokJr


