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Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hlzmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif asaitda belirtilen tarih
ve saatte Ddner Sermaye Satrn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag giinde yaprlacaornrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim suresi 10 gr.in olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun igin fatura tutaftnrn (KDV haria)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk iizerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 2Q gon olmalt ve Uriin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin dngdrdiigil lartlar drsrnda, firma tarafrndan
ddeme gunU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gosterecedi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar ttlm giderler satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki urunlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrnh yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gord00U takdirde bu sUreyi uzatabilir.
6- Firma alacaklaflnt sadece banka ve finans kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik lvlakamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.9ahrslar ve flrmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik 6ncesi uygunluk yazrsr alrnacakhr.
7- Ttbbi malzeme, ilag ve kit ahmlaflnda Saglrk Bakanlrgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin kayrtl olmasr halinde aIm
yaprlacakttr. UrunUn imalatgr veya ithalatgrsr olmadrdr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. LJBB kodu ve sUT kodu
gereken Uriinlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi degerlendirmeye alnmayacaktrr. Sosyal Giivenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler aInmayacak, ainsa dahi negatif Iisteden grkmadrkga fatura bedeli
odenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn guncellenmemesi malzeme alrndrktan sonra malzemenin negatif listeye
dii$mesi gibi malzeme kaynaklr kuruma ait SGK kesinti tutarlafl ve kurum zararlaflnrn tamamr ilgili firma tarafrndan kargrlanacaktrr.
8- Saglrk Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler iqin SUT kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.

yaprlacaktrr.
12- Siparis sonrasr teslimi yaprlan mal/hizmet allmlannrn 6demeye esas evraklannrn tanzimine m0teakip Sayman[k kayrtlanna
ahndrgr tarihten itibaren 210 . oiinde odenecektir. Satrnalma biriminin sipariSine mutakip teslimat yaprlac€ktrr.
13-Gonderilen Numunenin talep yaprlan ilgili b0lome/birime gOnderilmesi gerekmektedir.
14- Firmalar UTs (Urun Takip Sistemi) yapmak zorundadrr.
NoT: F|RMALAR.TEKLIF EKTUPLAiINoA VER IS oLDUKLARI UBB LERIN FIRMA TANIMLAYICI
GEREKMEKTEDIR.
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Srra N Malzeme Kodu Malzeme Cinsi AIIklama  Miktam Bi‖ mi Brim Fiyatl
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Sayfa 1

ilgili mercilere

11- Teknik 9artnamede demlrba9rclhazmalzeme alrmrna alt galantr Ongorulmesi durumunda tesllmana banKa
teminat meKubu verilecek yada nakit iizerinden %3 (Fatura bedeli Uzerinden KDV Harig) teminat kesintisi
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