
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03022
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: ECZANE-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar I(DV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
Uİ}B sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır, SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecekiir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete düil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler duruınunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenicİ hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: .Q (o .ı l . .ı c) \-t .

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir,

İdare No | 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap kaydı için xML dosyasl için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

TopIam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 KİLİTLİ TORBA( PoŞEr) 7000 ADET

2 tablet rafı 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygulanra Hastanesi Osmanbey Kanıpüsü ŞANLIURFA
irtibattelefon: Tel.: 0 (4l4)344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

ffi



KiLiTLi NAyLoN poşET TEı(Nix şnnrııauesi

30x40 CM BOYUTLARlNDA

- Şeffaf olmalıdır.

- llaçların içine konulması için kullanılacaktır.

- Kolay delinmez ve yırtılmaz özellikte olmalıdır.

- Nu munesi denenerek alınacaktır.

- Boyutları 30x4Ocm ölçülerinde olmalıdır.

- Kilitli poşetlerin kilitleri kolay açılır kapanır olmalıdır.
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PtAsTlK çEKMEcEti KuTu iLAç TABLET RAF BtoK TEKNiK şARTNAMEsi

1. Birbİri ile uyumlu olan çekmeceler, üzerlerinde bulunan tlrnaklarl aracıllğlyla birbirine geçmeli

olmalıdır.

2. Birbirine geçme sistem ile monte edilen plastik çekmeceler bir blok olarak verilmelidir.

3. Sağlam ve dayanıklı hammaddeden imal edilmelidir.

4. kutu içerisindeki pıastik çekmece şeffaf olup dış rengi standart olarak idare taraflndan

belirlenecektir.

5. Çekmecelerin boyutu 15* 15* 10(en* boy*yükseklik) cm ölçülerinde olmalıdır.

6. Numune ilgili birim sorumlusuna sunulmalı onay alındıktan sonra allm gerçekleşecektir.

7. Toplam 150 adet çekmeceden oluşmahdır.

8. Çekmeceler 60*3O0**6Ocm (en*boy*yükseklik) ölçülerindeki firma taraflndan karşılanan desk

üzerine sabİtlenmiş olmalıdır.

9. Her türlü taşlma montaj ve montaj için gerekli malzeme firma tarafından ilgili birim

sorumlusunun uygun gördüğü alana monte edilecek.
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