
l
a
a

{ı
T.C.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenme z teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olnıadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarat'ından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenİcİ hİçbİr hak talebİnde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
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Sıra No: 02977
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AYNİYAT ECZANE DEPOSU - STERiL DİSTiLE SU ALIMI
Fiş Kodu :

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 637 60.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No MaI / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımtayıcı Flrma ve
uBB

I STERIL DISTILE SU 2500 LITRE

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampüsü ŞANL|URFA
irtibat teletbn : Tel.: 0 (414) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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sTERlL oisriLE su rrrıuix şARTNArvırsi

1. Ürünün sağlık bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı olmalıdır.

2, polipropilen şişelerde, çevir aç kapaklı, geniş ağızlı olmalı, 35ıe5€S1000 ml ambalajlarda olmalıdlr.

3. Şişelerin üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etikerlerde;

a. Çözeltinin içeriği

b. seri numarası

c. İmal tarihi ve son kullanma tarihi,

d. 'ihale malıdır satılamaz' veya 'Hastane malıdır satılamaz' ibarelerinden biri,

e. 'parenteral enjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır' ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

4. Şişe içeriği steril ve apirojen olmalıdır.

5. Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2l3 kadar sÜre olmalıdır.

yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış olmalıdır. Teslim edilen

ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

6. Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala yükleYici

firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15 gün içerisinde

değiştirilmelidir.

7. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dıŞındaki serilerle

fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir.

8. Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri kabul

edilmeyecektir.

9. Muayene komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda analiz iÇin hastaneye

gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebiyle eksilen stok firma tarafından

tamamlanacaktır.

Daırut ATWoA
H.Rü. Hastarüesi
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