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Harran Üniversitesi Araştırma v€ Uygulama Hastanesi

TEKLiF FoRNrU
HARR.{N

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: TEKNiK SERVİS MALZEME ALIMİ
: Teklif Mekfubu
: 304.37
:00833

-Fiyalaı KDV Hariç olarak veriImelidir. Ma]zemçIerin Marka§ı ve_ya Özeliği muılaka belirtilmelidir-
_UİB sorgulamasına göıe en düşük 3 teklifbaz alınacakttr. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinileÇektir.

-sUT kodu beıinilrneyen ıeklifler de5erlendirme dışı btrakllacakıtr. Pakete dahiI o|up otmadığı teklifte belinilecektir.

-st T fiyatlnl aşan teklifler değe endirme dtşı blrakılacakılr_ Ödemeler muayene kabul sonİası 1-3 Ay amsındadlr.

-sGr İaıafınİan UBB'den ka)naklanaı kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapı|mayacak ve 1üklenici hiÇbir haİ

bulunmayacaktr.
-SGK ödenirödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
-Tanım|ayıcı Firmabilgisi olnall ve teklifbiılikte SGK Sorgulamam sisıeminin çtktısl teklifile birlikte vcrilmelidir.

-Teklif formunda beliniımiş olan sUT Kodlan ve UBB Firma Tantmlayıcı No cşleşmelidir.

-Tçklif veren isteklilcr yukandaki t{lm maddeleri şanslz kabul etmiş sayılacaktıİ.

-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 yıkarıda bildiıilmiştir.
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Son Teklif Tarihi:

Tanlmıaytcl Firma ve UBBBirimi
F

ToplamBirim
Fi

Mal / Hizmet Adı MiktarlS.No

TAKIM61 ELEKTRODU

Genel
Toplam(KDV

i

Adres: Araştrma ve Uygırlama Hastaİıe§i osmanbey Kamposü ŞANLIURFA
Doğudan T€min Mail : dogııdanremin@harran.edu.ş
[hale Mai! Adre§i : §atinalma63@hotmail.com

İnibı telefon : Tel.: 0 14|4r 344 44 44 Fa}s :

Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 3,14 41 78

ihale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 00

*Tantmlaytcı firma bilgisi olmalı ve ıeklifile birlikie sck §orgu|ama sisteminin çıkısı teklifile birlikle verilmelidir.
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l- İyon elektrotları orjinal ve ısıya dayanıklı metalden olacaktır..
2- İyon elektrotları namluya enerji geçirmeyecek özelliklerde olacaktır.
3- İyon elektıotlaı siemens kontrol paneline uygun özelliklerde olacakiır.
4- lyon elektrotları 0-24mv geıilimle çalışacak özel]iklere süip olacaktır.
5- İyon elektrotları alev sııasında beyin ile teması sağlayacak özellikte olacakhr.
6- İyon elektrotları ölçüleri mevcut olanlarla aynı ölçti ve özelliklerde olacakür.
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