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Aclana İl sagıııı Müdürlüğü
l'üreğir Devle,t Hastanesi

Sayı :

Konu;Fiyal Teklifi
26.01.2cl23

Hastanemizin ihtiyacı olan Anne Dostu Hastane Kriterleri İçin Afiş Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K,D.V. hariç
fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

Muhammet Ali GÜZEL
DoĞRUDAN,rgviN

İHTİYAÇ LİSTESi

S.No MAt.Zt]]\4t] Al)I [J B B KODU Sul Kodu M iktar Birim Birim Fivat Toplam Tutar

I AFlŞ KUŞE 50X70 CM 30 ;\det

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:Ol .02.2023 §aat: 10:00
l. 'teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2, Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici fırma tarafından karşılanacaiiır,
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve ı,ııarka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyaü yazılacak, eksik tek|ifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzomenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen tekliflen değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7, Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyecçği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasndan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtların|n esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıt|arı
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit edorek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe i|işkin hakediş ve alacaklann idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idore tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
Lrvızı

YÜREĞiR DEVLET HASTANESİ
Serin EvIer Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yureğir ADANA
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ANNE DOSTU HAST K Ri,IE RLERi TE l(t,l i |(

1-Kağıt kalitesi ]..hamurdan renkli 1 kuşe kağıda Lıasılı o

2-Miktarı 30 adet olmalıdır. Ebatları 70 cm ebatlarında

3-Örneğe uygurı olmalıd ır.Yazılar okunabilir olma|ıdır.

malıdır.a-İdare onayına sunulduktan sonra

5-Nak|iyesi yüklenici firmaya aittiı:.

İHastai*lrı ve Doğum U

Dip,Tes.No: l74l77



yünrĞin DEvLET Hasreııırsi eııııır DosTU HAsTANE rnirrnı_ıRi

L. Güvenlive kaliteligebelik izlemive doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2. Gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerek|i danışmanlık hizmetleri

sunulmalıdır.

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile

belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır

4, Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek

tutulmalıdır.

5. Kanıta dayalıolmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

5. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır,

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

9. Hizmet sunanların bilgive beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve

uygulanmalıdır.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak

hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.


