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Ftrat Universltsal Hastanost lhtiyact malzem€lhlzmet satrn alrnacaktrr- Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih vo saatte O6ner Sermayo Sath
atms Birimlne blzzaq faks veya posta ile tssllmini rlca ederlm.
i - Matzeme/hizmet 6liminin (aqgtinde yaptlacaEtnrn beli tilmesi zorunludur._Belirtilmemesi duJumunda siparig t?rihinden itibaren teslim suresi 10 gun

otaraiGbul editecektir. testimaiigecikmd Ouru;unda geciken her giin idn fatura Iutannrn (KDV hadq).0,001 (Biodebiri) oranrnda geokme cezasr 
.

ttesapf Jn"rafiGtt*tuX ozerinden k;sibcektir. Teslimat gitrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yapllacahlr. (Sdzle treli alimla.da sdzleinEdeki oran

uvoulanir)
2'--i"iiii'opsivonu en az 30 gon olmak ve Uron madGsr, belirlilecek ve teklit fiyatlafl KDV _hari9 verileceklir v€ KDV oranr b€lirtilecektir' Belirtilmemesi

Orru.unOCi6v Oatrif f,abd ;ibcektir. Ayfica llarenin 6ngord0g0 gartlar drgrndi, firma tarafrndan 6deme gUno vb. taleple.i tekliflerinde belirlseler dahi.

dikkate alrnmayacaktrr.
S- M;iteii-itiii6" 

"mbanna 
veya idarenin gdstereceqi yere yaprlacakhr.Teslimat yerine kadar tum giderler satrcrya aittir.

4- Trbbi malzeme haricindeki tironlerde rsE marka$ aranan malzemeler TSE belgeli olacal(tlr.
S- f.ffif rnef.fuUunai sitinti 

"e 
t<airntr yapttmayacaktf. Son teklif venne tarih ie saatinden sonra gelen teklifier deoerlendirilmeyecek olup, anc€k idare

oerek odrd060 takdirde bu soreyi uratabilir.
6: ii"i;;Aita;i harcami fetkilisinin (eaghekimtik makamD izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik dncesi harcama yetkilisi makamrndan uygunluk

vazrsr ahnmasr zorunludur,
?:iioui .if.".", iiaCu" kit at'.tanna" s.gtrk gakanhlrnrn TiTUBB veya oTs kaydr gereken .oronlerin kay lt olmast.halinde alrm yaprlacaktr' Urunun

imalalq veya ithal;tctsi dmaddt durumta.da iigili salrctnin bayi olduEun; dai, TITuBB isyrt ve bildirimi a6nacaklr...Te_klif mektubunda Firma Tanrrnlayrcl-i;;, 'd;'iod; ;;'"tnca i'dan'n itr d; kidr otacaktrr. iea kdu ve sur kodu geieken or0nlerio todunun belirtilm€mesi ile KIK kaydr, olmavan

flrmaiann teklifi degeitendirmeye atrnmayacaktir. Sosyat Giivenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tlbbi malzemeler allnmayacak, allnsa danr nega(t
iiiria"" i'i.ioirfitatura OeO6ti oOenm;:yecektir. Kli kaydrnrn yaprtmamasr ie kaydh giincellennemesi malzeme alrndtklan sonra malzemenin negalit
liiteve Odsmesi qi6i malzeme kavnakft kudma ait scK kesinti lutarlan ve kurum ?aradaflnrn tamamr ilgili firma tarafrndan kar$llanacakftr.
8: ii-iia, orln testiminde 6Ayl No,LoT No.sERl No ' lannr fatuialanda belinec€kletdir. Belirtmedikled takdirde fatura igleme

al|nmaYacaktrr.
0- SaOi* Uvg'rfama febliginde yer alan hbbi malzemeler igin sUT kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu durum teklif mektubunda

belirtilec€kln.

edilmemesi durumunda idare tarattndan kanun gereoi ilgili mercllere bildirim yaprlarak. firma

sure igerisinde doErudan temin atrmlanna igtirak edemeyecektk.

S0nrasl
tesllm tarihl tatura a.kasrna kay{ d0gailecokilr.) '115. ginde igletmenin nakit durumuna 96re 6denecektir.
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1) Ilgili tekliflerde firmalann ilag teslim siiresini belirtmesi zorunludur.

2) Firmalann ilgili tekliflerinde ilag miadlanm belirtmeleri zorunlu olup en az 2 yrl miadh

tiriinler tercih edilecektir. 2 yrldan az miadr bulunan ilaglar kabul edilmeyecektir, kabul

edilse dahi miad taahhiitnamesi firma tarafindan eklenecektir.

3) Ahnan ilaglardan tilketilemeyen ve miad problemi olanlann, kurumumuz tarafindan (Son

kullanrm tarihlerine gttre) 3 (U9) ay 6nce haber verilmesi kaydryla, daha uzun

miath ayru ilaglarla, fiyat artrgr gdzetrneksizin defigtirilecektir.

4) ilag faturalan koli iginde gdnderilmeyip kargo ile eczane birimine teslim edilecektir.

5) Fatua iizerinde ilag miadlanmn belirtilmesi zorunludur.

6) ilgili firmalar, do!rudan temin ahmrnda uhdesinde kalan bUtiin ilaglar igin tek fatura

dilzenlemek zorundadrr.

7) ilgili firmalar, teknik qartnameyi okuduklanna ve kabul ettiklerine dair satrn alma

birimine, ilgili teklifleriyle birlikte uygunluk yazrst gdndermek

Bag Ecz. Suna


