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Hastanemizin ihtiyacı o|an 0- 6 ,{y Arası Bebek Maması Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz-lrica ederim

isrgsi

son Tekıif verme Tarihı:2E.10.23jj"bllt:tö',tö* 
Ve Alm Şartlarl

l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaltır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerBkli tüm nakliye işlemleri ,rüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilqn kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzemç için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirmB tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayfl ayfl yapılacaktır,
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmqyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe Pirimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit duruınuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak ğüzenleyeceği faturada malzemenin barkod numaf,ası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükün]ı|eri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur, Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kaytları
esas almayacaktır, anılan kurumun |ıerhangi bir surette malzerne barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğiııi tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan z{rar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hake{iş ve alacakların idarenin yazı|ı imi olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlehmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıma§ı zorunludur..
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Bebek Maması Teknik Şartnamesi

a) Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygun malzemeler kullanılacaktır.

b) Türk Gıda Kodeksi 1Yönetmeliği"nin "Bulaşanlar" bölümüne uygun olmalıdır.

c) Mikrobiyoloj ik özel|iklere uygun olmalıdıı:.

d) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin "Taşıma ve Depolama" böltimündeki kurallara
uyulmalıdır.

e) Siparişi verilen ürti$lerin teslim tarihleri il.ibari ile miatlarının dolmasına2l3 kadar süre
olmalıdır. Yani, teslim edilen üriinlerin kullaııım süresinin en çok 1/3"ü tamamlanmış
olmalıdır.

f) Tüketilmemiş ürünlqr, fiyat artışı gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına3 ay
kala yiiklenici firmaya fUilatmel< kaydı ile bu iiriinler şartnameye uygun yeni miatlılıın ile en
geç l5 gün içerisinde d]eğiştireceklir.

g) Teslim edilecek tl.t{nl., miatları itibariyle karışık olmayacak süresi zarfında
kul lanılmayacak durunfda olanlar kabul edilnıeyecektir.

h) Ürlln orijinal u-Uul|l*rnda getirilecektir. Ambalajların iDerinde iirtfuıün iiretim tarihi, son
kullanma tarihi ve ilrtlr| içeriği gibi bilgiler olacaktır.

i) Üriinler farım" nal.ar[l,gfnın veya Sağlık Bakanlığının izniyle ithal edilmiş olacaktır.

j) 300 gr - 400 er afasr sramaida ambalajlı olacaktır.

k) Teslim edilecek birifne gelen ilaçlann depolanacak alana taşıtılması yükleniciye aittir.

l) Yüklenicirıin getirdi i mamalar komisyon tarafindan muayene edilerek, şartnameye uygun
o]anlar kabul edi uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozuk., eksik ve
kııllanılamaz durunrda tespit edilen miktar kadar mamalar yfüleniciye iade e,Cilecektir.


