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Hastaıeıııizin ihtiyacı olan Cam Filmi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arılrica ederim
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iHTiyAç t.isTEsi
S.No MALZEME ADI UBBKODU Sut Kodu N4 iktıır 18irim Birim Fivat Toplam Tutar

I CAM FiLMl.ERİ 55 Metre

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son TekIif Verme Süresi: 02,08.2022 Saat 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeıne tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb, Malzemeler kabul e<lilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilıııeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplaın bedeIi üzerinde veya ayrı ayfl yapılacaktır,
5. Vcrileı,ı süre içerisiııde tesliın edilıııeyen teklif'ler değerlendirıııeve alıııınayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe birirıninin nakit durumuna göre) ödeıne

yapı lacaktır.
7 . Teciarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numiırası ilo Sut kodunun belirteçektir.
8, 'l'edarikçi firnra bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarınrn esas almadığından, hastanemiz iclaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit edereİ< geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edıilecektir.

9. YUklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olınaksızın başkalarına devir veya tem|ik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idaretarafından istenilen kayıt ve şartlan taşıriıası zorunludur.
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NIF.TRE]

CAM KUMLAMA FOLYOSU -BUZLU
CAM FiLMi, 50 CM ENNDE
OLACAKTIR. KENDNOPN
vArIşKANıı, poLiMERiK yApIyA
serıip. TSE,Lİ, ı Nci KALİTE,
önNpĞNp cöRp.

29,.06.2022
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- Marangoz


