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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Cilt Stapleri 35 Lik Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:05.10.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından
3. Malzeme tesliminde teklifte belitilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Ma
4. Bu mektupla birden t-azla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için te

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alnmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe birim

yapılacaktır.

3.10.2022

rde K.D,V. hariç fiyat teklifi

anacaktır.
ımeler kabul edilmeyecektir.
if fiyatı yazılacak, eksik teklifler

lacaktır.

in nakit durumuna göre) ödeme

ut kodunun belinecektir,7.

8.

Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile
udur. Geri ödeme kurumu barkod

, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmamast halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edi

9, Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın na devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taş zorunludur..
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Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından
ve Sut kodlarmın eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜlS kayıtlannın esas almadı
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L,, İçincl,ı 35 adet stapler teli bulunmalıdır.

2" Stapler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır"

3. Stapler çapı cilt yü:ıeyinde travmaya neden olmanıası içiıı 0,5-0,

4,, Stapler ateşlendikten sonra yüksekliği 3,5-4 mm ve eni 6,5-7

5. Pakeıtler üzerinde s;terilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmi

6. Steril paketler üzerinde ürün lot numarası yazılı olmalıdır.

7,, Stapler atıcısı cilde ateş|enirken 90 derece|ik açı ile temas etmel

8" Ürün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.

9. Stapler atıcısı üzeııinde kalan sayısı net bir şekilde görülmeli

olmalıdır.

1l0. Ateşleme esnasında tutukluk yapmamalıdır"

1:1. Cilt üzerinde travmıa yapmamalıdır.

L2. 20 iaıdet stapler sökücü birlikte verilmeIidir.

1i3. Firmalar teklifle beraber 1 adet numune getirmelidir.
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