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Konu:Fiyat Teklifi
26.01.2Cl23

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. haıiç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arZrica ederim

\
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]MiN

iHTiyAç LisTEsl
S.No M;\l.ZF.ML]At)l UBBKODU Sut Kodu Miktar Birim Birim t'iyat Toplam Tutar

l
ENDOSKOPİr rarııERe KORUYUCU
KILIF 14 CM X 250 CM 300 Adet

.> SODA t,İME 20 KG
60 Kilogram

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartlan
Son Teklif Verme Tarihi:30.01.2023 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. Malzeme tesliminde teklifte beliıtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya awı ayrr yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı;Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır,
'7. 'redarikÇi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. TedarikÇi firma bunların Sut hükümleri 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 kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması ha|inde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalanna devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartlan taşıması zorunludur.
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l. coz absorbe etme oranı minim 0/o23 olmalıdır,

2.3 mm çapında eşit parçacı oluşma|ıdır.

3, Yüksek sertlik derecesine sahip
4.%|6 oranında nemli olmalıdır.

malı (en azo/o9}),en fazlaYo},4 oranı

5. Tükenmeye başladığı zaman bey azdan mora dönü şmel id i r.

6. Kg başına en az 710 Litre CO2 edebilırıelid ir.

7. En çok %3 Sodium Hydroksit i idir,

,E TEKNİK ŞARTIVAM,

toz partikül içermelidir.

8. %97 Kalsiyum hidroksit içermel

9. Kolay taşınabilir 20 kg ışık ve

l0. Raf ömrünü tamamlamasına

geçirmeyen bidon larda paketleıım iş alıdır.

ay kalan malzemeler, kullanıcı bölüm tarafından önceden
verilerek ,ilgili firma tarafından fi farkı aranmadan aynı miktarda ve d uzun önrürlü olaıılar
değiştirecektir.
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Her poşet çift ambalajlı ve steril olmalıdır.
Yakın tarihte imal edilmiş olmalıdır.
14 cm x 250 cm boyutlarında olmalıdır,
Kılıfın ameliyat esnasında açılmasını önleyici
olmalıdır.
Enaz 2 yıl miadlı olmalıdır.
Delik veya yırtık ambalaj olmamalıdır.
2 adet numune getirilmelidir.

KAMERA KILIFI
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TIİKNİK ŞARTNAMESİ

iki adet birbirine geçmeli plastikten yapılmış çıt-çıtı
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