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23.0a;.2022Sayı :

Ktınu:l;i1,21 Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Enjekt§r Ucu Ahmı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hari

teklifinizde teslimat süresinin de bilğirilmesini alzlrica ederim

iHTiyAç LisTEsi

uh

\
S.No MALZEMF. ADl L] B B KODU Sut Kodu Miktar Birimı Birim Fiyat 'oplam Tutar

l
ENJEKTÖR UCU 30 G DİSPosAtsLE
(TEK KULLANIMLIK)

200 Adet

fi göndermenizi

Dikkat L,dilecek Hususlar Ve Alırrı Şaılları

Son Teklif Verme T'arihi :25.05.2022
l-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktıt.
2- Ma;7Hizmet ve yapım işlerinde gerekli tüm naklile işlemleri yüklenicİ firma tarafinfan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, ,"lİ, ,.ı,Jİr, İufuz kullanmu ,ı,."İiyl. fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 saYılı Kİ Kanununun

ilgili hükümleri uygulanacakiır.
4-Malzeme tesliminde teklifte beliıtilen l(alite ve mar}<a esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeYecektir.

5_ Bu mektupla birden fazla malzemq için telif §önderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiYatı Yazılacak, eksik

degerlendirilmeyecek, degerlendirme tünlı malzemenifr toplam bedelİ_üzerİnde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-ğerilen sure içerisinde İeslim edilrney| teklifler deş[enlendirmeye a|ınmayacaktır

7-Teklif veren t'irma yukarıda yazılı ttiııı şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır_

8_Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacakİır. kapalı zatf içerisinde tes|im edilmeyen teklifler gecersiz olacaktır.

9_odeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakil. durunıtına göre) ödeme 1'aPılacaktır
,ı o_Tprlarikci finna alımına iliskin olarak düzenlevecoği faturada malzemenin barkod numarası ile sut kodunun belirteçektir.lg-Tedarikçi iırma alımına ilişkin olarak düzenleyecEği faturada malzemenin barkod numarasl ile Sut kodunun belirteÇektir.

l l-Tedarikçi firma bunlann Sut hıikumleri dogrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut
L.. l.^.,..l^-, ^^^-

kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olar4k TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayltlarl eSaS

almayacaktır,unİıun kurumun tİerhangi bir surette inalzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleŞmediğini tesbit ederek geri ödeme

yupru.ug halinde oluşan zarar nedeniy|e idare tara$ndan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

l2-Yüklenici yapılan işe ilişkin ıı4ı<eoiş Ve iılacakalrın_ idarenin'..yulrl, izni olmakslzın baŞkalarına devir veya temlik

edemez.Temliknamelerin noterıİkçe duzİnlenmesi v! iOare tarafından istenilen kayıt ve şartları taŞlması zorunludur.
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SMG Temel

İşlevi:

1 )njektör i uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır

SMMalzeme

Tanımlama

ttilgileri:

2

J

4

[ullanıcın

ğneler pas

blmalıdır.

Bovutuna

flıruncu, kı

n talebine göre malzeme tanımrnda belirtilen boyda olmalıdır.

.afrtrnaz çelikten imal edilmiş olmalı, pürüzsüz, steril ve nontoksik

3öre uygun standart renklerde (Pembe, sarı, yeşil, siyah, mavi,

hverengi) olmalıdır.

Teknik

özellikleri:

5

6

7

ğne plasti

ğne cidarı

ırtıklı ve l

\mbalaj lı

ılarak açıl

: şeffaf korumalı olmalıdır

çok ince yapıda ve uç bilemeleri uzun eğiınli olmalı, ucu çapaklı,

i.int olnıamalıdır

ınarları iyi preslenmiş olmalı, iğne anrbalajı steril tekniğe uygun

ıbilecek özellikte olmalıdır

Genel

[lükümler:

8.

9.

10.

l1.

lekli steri

\mbalajır

]naz50e

lgili tirür

ılmalıdır

ambalaj içinde olmalıdır.

üzerinde iğne boyu, iğne çapı, numarasr yazılı olmalıdır

ıfaz|a 1000 adet içeren kutular içinde teslim edilmelidir.

er TS EN ISO 9626 ve TS EN ISO 7864 standartlarına uygun
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