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-Fiyalar KDv Hariç otEak verilmelidir. Malzeııclerin Markası veya Öze||iği mutlaka belirti|melidir.
-UBB sorgutamastna göre en düşük 3 teklif baz allnacalİlİ. sGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
_sUT kodu belirtilmeyo teklifler değe.lendirme dışt bırak lacaktır. Paket€ dahil olup olmadığı t€klift€ belirtilecek(ir.
-sUT fiyatDt aşan tcklifler değerlendirme dlşı barakrlacaktır. Ödemeleİ muayene kabül §onmsı I -3 Ay arasındadıİ.
-scK Taİafindm UBB'den kaynaklaıan kesintiler durumunda }tJdenici}€ ödeme yap mayacak ve }tkl€nici hiçbir hak lalebinde
bulunrnayacaıİr.
-SGK ödenir/ödeııııez
-Pakete dahildir/dahil değildi.
-Tanımla},ıcı Fiİm. bilgisi olmalı ve tektifbiİlikte sGK sorgulamam §isteminin çllİlsı teklifile birlikte verilmeIidir.
-Teklifformuıda belirii]miş oIan sUT Kodlan ve UBB Firma Taflmlsyıc! No eşlcşmelidir.
-Teklifveren is(ekliler y*andaki tüm madde|eri şaİtsız kabd etmiş saylacaktr.
ldare No : 63760.3 8.32.00.01.330
ldare Adı : Han,an Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gçrekli idari bilgileı 1ukaııda bildirilıniştir.

Son Tcklif Tırihi: 0'7.12.2018

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmah ve teklifiIe biılike SGK smgutama sisteminin çıkt§l tek]ifiIe birlike verilme|idir
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Adr6: Afaştıfma ve Uygulama Haslrn€si osmaİbey K!ınpüsü ŞANL|URFA
Doğrudan Temin Mail : doErudantemiıaüarran.edu.a

irtibat ıcbfon : Tel.: 0 (4 |4\ 344 44 44 Faks : 0 (4l4) 3,ı4 40 00
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PLASTiK KONTEYNIR KiLiDİ ŞARTNAMESİ

Üriin steriıizasyon kontrolü için konteynırlerde kullanılmal«için tasarlanmış olmalıdır.

Üretici firma EN ISO 9001:2000 Kalite Belgesine sahip olnialıdır,

Ürün 27mmx40mm ölçülerinde olmalıdır.

Ütin 134'C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Ürtın iizerinde kilit görevini sağlayacak böliim olmalıdır.Bu böliimden uzun kısım

geçirilerek kilitleme işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Üıiiniin kutusun da en azl.000 adet plastik konteynır kilidi,bulunmİiıdır.

Üriin numune ile değerlendirilecektir.
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