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Dikkat Edi|eçek Hususlar Ve Alım Şartları
me Süresi: 11.08.2O22 Saat 1O:00
iat KDV hariç olac{ktır.
Yapırn işlerinde geİekli tüm nakl|ye işlemleri yüklenici f]rma tarafindan kalşılanacaktır.
inde teklifte belirtilçn kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
irden fazla malzerrle için telif g|nderilmiş ise her kalom rnalzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
yecek, değerlendirn]ıe tüm malzernenin toplam bedeli üzerinde veya ayı,ı ayrı yapılacaktır.
ırisinde tesl im edilıpeyen tekIifler değerlendirmeye alınmayacaktır,
ı:Fatura ınuhasebc biriınine inti[<.al etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakiı durumuna göre) ödemc

alım4 ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ilp Sut kodunun belirtecektir.
bunların Sut hi.ikiiryıleri doğultqsunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorymludur. Geri ödeme kurump barkod

n eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz i<iaresi de bu kayıtları
lır, arıılan kurumun herhangi bir şurette malzeme barkod ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit edçrek geri
ası halinde oluşan zPrar nedeniylğ idare tarafından tedarikçi firmaya rücu ed]ilecektir.
an işe ilişkin hakğdiş ve alaca(ların idarenin yazılı izni olmaksızın ba$kalanna devir veya temlik edemez.
n noter|ikçe düzenl{nmesi ve idaı]e tarafından istenilen kayıt vç şartları taşırnası zorunludur.
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|-ts?yaz renkte hamuru l,sınıf olmalıdır.
Z-Bçy azlığı %86 o lm4l ıd ı r.
3-Eı\ az 80gr/m2 +oZ5 olmalıdır.
4-2 l x29,7 ebad ında olmal ıd ır.
5-5q0 lük paket ambalajında olmatıdır.
6 -Koli içersinde 5 top bulunmalı.
7-U{Un numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,
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