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GASTROENTERENOLOJI ENDOSKOPI UNITESI

Ftrat Universitesi Hastanesi ihtlyact malzeme/hlzmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih
ve saatte Diiner Sermaye Satrn alma Birlinine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gunde yaprlacagrnrn belirtilmesi zorunludur, Belirtilmemesi durumunda sipari$ tarihinden itibaren

teslim soresi 'lO gon olarak kabua edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun igin fatura tutarrnrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk iizerinden kesilecektir.
2- Tekiif opsiydnu en az 20 gitn olmall ve orun markasr, belirtilecek ve teklif liyatlan KoV harig verilecektir ve KDV oranl
belirtilecekiir.'Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin 6ngordU0U gartlar drirnda, firma taraflndan
c,deme gUn0 vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayacaktlr.
3- Mal Gslimi hastane ambaflna veya idarenin gOstereceoi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki Uriinlerde TSE markasr aranan malzemeler TsE belgeli olacakhr.

5- Teklif mektubunda silinti ve

kaztntr yaptlmayacaKrr. Son teklif verme tarih

ve

saatinden sonra gelen teklifler

degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gdrd0gu takdirde bu sureyi uzatabilir,
6- Firma alacaklannr sadece banka ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.9ahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik 0ncesi uygunluk yazrsr allnacakttr.
7- Trbbi malz€me, ilag ve kit allmlaflnda Saglrk Bakanhgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin kayrtlr olmasr halinde alrm
yaprlacaktrr. Ur0nun imalatgr veya ithalatqrst olmadrgr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr kodu, UBB kodu ve ayflca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve sUT kodu
gereken 0rtinlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalafln teklifi degerlendirmeye alrnmayacaktrr. Sosyal Guvenlik
Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa dahi negatif listeden grkmadrkga fatura bedeli
ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn guncellenmemesi malzeme alrndrktan sonra malzemenin negatif listeye
d0$mesi gibi malzeme kaynakl kuruma ait SGK kesinti tutarlan ve kurum zararlaflnrn tamamr ilgili firma tarafrndan kargrlanacaktrr.
8- Saglrk Uygulama Tebliginde yer alan hbbi malzemeler igin SUT kodu, Tebliode yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.

yaprlacaktrr.
12- Siparig sonrasr teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrn ddemeye esas evraklaflnrn tanzimine muteakip Saymanfuk kayrtlaflna
-210-.g.lqldq 6denecektir. Satrnalma biriminin siparisine miltakip teslimat yaprlacaktrr.
13-Gdnderilen Numunenin talep yaprlan ilgili bdlUme/birime gdnderilmesi gerekmektedir,

alrndr0r tarihten itibaren

14- Firmalar UTS (Urtin Takip Sistemi) yapmak zorundadrr.
FIRMALAR TEKLIF MEKTUPLARTNDA vERxtlg oLDUKLART UBB LERIN FIRMA TANtMLAytct NUMARALARTNT YAZMALARI
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DONDURULEBiLEN PoLiPEKroMt sNARE

1. Halka krsmr oval, 13mm , 20 mm gaplarrnda ve 195cm uzunlu!unda
olmaltdtr.
2. Halka 360 derece dondtlrrilebilmelidir' yerine
kateterin ortasrnda yer
3: notiiyon, sa!layan d6ndr.irricti, tutag
alma lrd tr.
4, Kateter katlanmaya dayantklr olmaltdtr.
tarihi yazrlr olmaltdtr.
5: 0itin ,t".it paket iginde, tizerinde son kullanma
polip
dokularrn gtkarttlmastna
5,. UrUn ga stroentestina I sistem iginde bulunan
yardtmct olmaltdtr.
7, Sheath drg gaPt 2.4 mm olmaltdtr.
8. Drg gapr 2.8 mm galtgma kanallt endoskoplarla uyumlu olmaltdtr'

9.

Gdvde yrldrz kateter ile krrrlmaya kargr dayanrkll olmaltdtr

