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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03038
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adl: YENİDOĞAN-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelligi mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en duşuk 3 teklif baz alınacaktır. SGK Odenir/Odenmez te klifte belirtileçektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecekiir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etıniş sayılacaktır.
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*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif iIe birlikte scl( sorgulama sisteminin çıktısı tcklif ile birlikte vcrilmelidir,

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 KüVöZ KAPAĞI MENTEŞESİ 8 ADET

2 KÜVOZ PENCERE MANDALI B ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştlrma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
İrtibattelefon: Tel.:0 (414)344 41 65 Faks :0 (4l4) 344 4l 69
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PENCERE MENTEŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pencere menteşesi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka lsolette C

2000 model Küvöz Cihazının kullanıma uygun orjinal olmalıdır.

2, Pencere menteşesi kövez kapaklarını kapalı tutulmasını ve sabitlemeye yardımcı

olmalıdır.

3. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

4. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

5. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

6. Firmalar orijinal olduğuna dair kövez cihazın üretici veya distiribörü firmadan
alınmış tek yetki be|gelerini teklif ekinde sunmalıdır.Yetki belgesi bulunmayan
firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyonu ve montajı yetkili
servis tarafı ndan yapı lmal ıdı r..

7. Ürünün iha|esini alan firma ürünün cihaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
yapmalıdır. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangibir arıza durumunda anında
müdahale etmelidir. İhaleyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair
cihazının üretici veya distiribütör firmasından alınmış taahütname veya yetki
sunmalıdır.

8. Ürün cihazda kalıcı bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arızan'n C200 pencere menteşesine bağlı olduğunu belgelendirirse
garantisi dolmuş veya dolmamış cihazların bakım,onarım ücretsiz yapmayı taahüt
etmelidir.

9. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
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PENCERE MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Pencere mandalı hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Isolette C

2000 model Küvöz Cihazının kullanıma uygun orjinal olmalıdır.

2. Pencere mandalı kövez pencerelerinin kapalı tutulmasını ve sabitlemeye

yardımcı olmalıdır.

3. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

4. Tüın parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan

oluşmamalıdır.

5. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

6. Finnalar orijinal olduğuna dair kövez clhazın üretici veya distiribörü
firmadan alınmış tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.Yetki belgesi
bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır,kalibrasyonu ve montajı yetkili servis tarafindan yapılmalıdır..

7. Üriinün ihalesini alan firma ürünün clhazamontaj ve kalibrasyonu
üstlenınelidir ve yapmalıdır. Ürünün çihazda oluşturduğu herhangibir arıza
durumunda anında müdahale etmelidir. İhaleyi alan firmanın teknik servisini
verebildiğine dair cihazının üretici veya distiribütör firmasından alınmış
taahütname veya yetki sunmalıdır.

8. Ürün cihazda ]<alıcı bir zanr ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
ınevcut ar|zan|n C200 pencere mandalına bağlı olduğunu belgelendirirse
garantisi dolmuş veya dolmamış cihazların bakım,onarım ücretsiz yapmayı
taahüt etmelidir.

9. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
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