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Sayı :

Ktınıu:Fiyat Teklifi

27.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan Gazlı Bez Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D,V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederirn

irır,i İSTE;Si

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:3l .10.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç o|aclktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde geıJekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtil{n kalite ve marka esas alınıacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzemP için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazı|acak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirnie tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayn yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmfven teklifler değerlendirnıeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe birimiııin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin o|arak düzenleyeceği faturada mtılzemenin barkod numarası ile $ut kodunun be|irtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hüküı!ıleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile i|gili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarmm esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun [rerhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun do$u eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zfrar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rilcu edilocektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakePiş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalanna devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlğnmesi ve idare tarafindan .istenilen kayıt ve şartları taşıma§ı zorunludur..
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l'emel İşlevi:
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ğlık tesisinde kullanılan Tampon, gaz kompres, batınkompres, pamukluped vb.

ıımında kullanılmak ıımacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş

dikal malzeme olmalıdır.

Malzeme
Tanımlama
I}ilgileri:

2.B iop gaz bezinin eni en az90 cm, boyu en az |00 metre olmalıdır.
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tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek %I00 hidrofil pamuk ipliğinden

:tilmiş olmalıdır.

;bir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirişsiz(apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz

nalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve
,ça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

a sıcaklığında en az24 saat bekletildikten sonra l m2 sinin ağırlığı en az24 gr.

ı az olmamalıdır.

ım2'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20(+l-| ) adet

nalıdır,

zgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır.

r bir topu §uya neme dayanıklı koruyucu ambal4j içinde olmalıdır.
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in her sağllk tesisinin talebi üzerine l adet =PQcm *10Omt uzunluğunda 1 top

rak teslim edilecektir,

)n TS EN l4079 kalite şartlarını sağlamalıdır.

ln ÜTSkayıtlı olmalıdır.

;limat balya şeklinde olmalı, her balya enfazlp 15 top (1.500 rr|.) grbezinden

şmalıdır.
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