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Frrat Unlversitesl Hastanesl ihtiyacr malzeme/hizmet satrn ahnacaktrr. Flyat teklif agaglda belirtilen tarih ve saatte Dtiner Sermaye Satrn
alma Blrimlne bizzat, faks veya posta ile teslimini rlca ederlm.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlaca$rnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren teslim s0resi 1 0 gun
olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutannrn (KDV harig) 0,001 (Bindebiri) orantnda gecikme cezasr
hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yaprlacaktrr. (Sdzlegmeli alrmlarda stizlegmedeki oran
uygulanrr)
2- Teklif opsiyonu en az20 gOn olmah ve UrUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV oranr belirtilecektir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin OngdrdugU gartlar drgrnda, firma tarafrndan 6deme girnU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi,
dikkate ahnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdstereceli yere yaprlacaktrr.Teslimat yerine kadar tUm giderler satrcrya aittir.
!- Trbbi malzeme haricindeki Urunlerde rse mirkasr aranan maizemeler TSE belgeli olacaktrr!- Trbbi malzeme haricindeki Urunlerde rse mirkasr aranan maizemeler TSE belgeli olacaktrr
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ie saatinden sonra gelen teklifler degerlendirilmeyecek olup, ancak idare
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7- trbUi malzemi, ilag ve kit ahmlannda Saghk Bakank$rnrn T|TUBB veya UTs kaydr gereken tirunlerin kayrtlr olmasr halinde ahm
imalatgr veya ithalatgtst olmadr$r durumlarda ilgili satronrn bayi oldu$una dair TITUBB kayrt ve bildirimi aranacaktrr. Teklif mektubunimalatgr veya ithalatgtst olmadr$r durumlarda ilgili satronrn bayi olduguna dair TITUBB kayrt ve

1 kayrth olmasr halinde ahm yaprlacaktrr. UrtlnUn
aranacaktrr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr

kodu, UBB kod_u ve aynca firmantn KiK de kaydr olacaktrr. uee kodu ve SUT kodu ge-reken Uri.inlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan
firma.lann teklifi de$erlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal Grivenlik Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, alrnsa dahi negatif
listeden grkmadrk-ga fatura bedeli ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn gtincellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzemenin negatil
listeae diigmesi gibi malzeme kaynakh kuruma ait sGK kesinti tutarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma taraftndan kargtlanacakttr.
Q- Firmalar urUn tesliminde BAYI NO.LOT.No.SERI NO ' larrnr faturalarrda belirteceklerdir. B;lirtmedikleri takdirde fdtura igleme ahnmayacaktrr.
9-SaEtrtUygulamareutigin@insurioau'reuri$oeyiralmayanmalzemeolmastdurumundabuduiumteklifmektubunda
belirtilecektir.

- Firma mercilere bildirim yaprlarak, firmasiparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun geregi ilgili
siire igerisinde dogrudan temin ahmlanna igtirak edemeyecektir.

l3- Slparlg sonrast tesliml yaprlan mal/hlzmet ahmlarrnrn toslimino miiteakip faturantn Kuruma
teslim tarihi fatura arkasrna kayrt diis0lecektlr.) 80 . gUnde lgtetmenin naklt durumuna gdre ddenecektir,

idarenin

Tek::f Veren Firman:n

Te!:

Fax:

Mai::

Srra N Malzeme Kodu

Son Teslim Ta‖ h&Saat:1、
事〕

Qも 12_墜3鴨
MALZEME/HIZnAET uSreSi

(Faturanrn Kuruma

Birim Fiyatr KDV oranr%Malzeme Cinsi Allkiama   Mikta日 BInmi

1501 DISPOSABLE MONOPOLAR
HEMOSTATIK DISSEKSIYON
MODU UYUMLU LAPARASKOPIK
ARA KABLOSU

ADET

NOT: TEKNIK $ARTNAME EKTED|R.

Adres: Flrat Universitesi Hastanesi D6ner Sermaye lgletme Mudurtugu HMAR V.D. : 3860437404Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 EpOSTA : dsermayesatinatma@firat.edu.tr Sayfa l



１

　

　

２

DISPOSABLE MONOPOLAR HEMOSTATiK DiSSEKSiYON MODU
uyuMLU LApARosropi ARA KABLosu

LIrin E)isposable 01lnalldr.

Kab10, 3.l versiyonlu Force Triad cihazl ile kullarulacak sarf araslnda

baЁlantlyl saglanlah ve valleylab moduna uyunllu 3'lt ayak pedah
vasitasl ile Enetti PlatfOl..lllnlln monop01ar mOdlarinl aktive edilerek doku

iize五nde istenilen etki yaratllabilmelidir.

Kablolllln llzunl屯 u en aZ 3 metre olmalldr.

Kablonlln cihazla b〔屯lantlSml セenndeki smart kolmettr ile
yapllabilmeli ve cihazin tanmlasml sttlamastt desteklemelid士

.

KaЫo kullanll“ ak dan kote五n gi五,lerine uygun dmaldin

Kablo 4mm'lik Tekli Erkek Tlmak五
,e uyglln olmalldlr.

7. CE belgesine sahip olmahdr.
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