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Hırran Üniversitesi Arıştırmı Ye Uygulamı Hastanesı

§ırı No: 00474
Konu: Teklif Mektubu
İşın edı: ıexMK sERVls_TUZ (İÇME SUYU)
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Haıiç olaıak vcrilmelidir. Ma.lzemclcrin Maıkası veya ÖzcIliği mutlaka bcliıtilınclidir.
lrBB sorguı8masıoa görc cn d0şttk 3 ıeklifbaz allnacalıır. SGK ÖdenirÖd€nmez teklifte b€lirtilec€ktir.
suT kodu beliİtilmeyeo tekliflcr değcrlcndirme d§ı bırakılacakİıİ. Pakete dahil olup olmadığı teklifte b€Iinilecektir.
SUT fiyattnı aşaı teklifleı değerl€ndirm€ dı bı.akılacataır. Ödemeler muaycne kabul sonıası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Taıafindaıı lJBB'den kaynaklaDan kcsintilcı durumunda ütkleııiciye odeııc yapılmayacak ve 1,okIenici hiçbir hak talebinde
buIuımayacıktr.
TekıifYercn isteklilcr ü,ukaİıdaki tlıİn maddelğri ş8rtsız kabul ctmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tırİhi: t 3. oı-. - or K

*Tanlmlayıcı firma bilgisi olmah ve t€klif ile birliktc sGK sorgulama sisteminin çıİlısı tek!ifile birlikre v€iilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.o0.01.330
İdıre Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyasl için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilniştir.

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fİyat

Toplam
FıYat

Tanımıayıcı Farma ve
uBB

1 TUz (İç|4E smJ) 4000 KG

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adre§: Amşİ,ma ve UyguIaıİra Hastanesi osmanbey Kamp0siı ŞANLIURFA
ınibat telefon : Tel.: 0 (4l4\3u 4165 Faks : 0 (4ı4) 344 41 69



içı,ır suvu ARITMA sisrnvrjıı»n_ı<ur,r-ANlı-AcAK' TuzırxxixşARTNAMEsI

1.ÜreticiFirmaTS.ISOE22000GldaGüvenliğiYönetimSistemiUygulayanfirma
olmalıdır.

Z. Ü.U" TSEN 973 SINIF A'ya uygundur belgesine sahip olmahdır,

3. Tuz rafine edilmiş kaya tuzu olmalıdır,

4. Tablet Tuz o1malıdır.
5, Tuz 25 Kg'hk torbalarda olmalıdır,

6. Ttlm bu bİlgiler torbalar üzerinde yazıh olmahdır,

l. İçme su}u arrtma sisteminde ihtiyaca bağh olarak, Hastanemizce partiler halinde

veya defaten alınacaktır.
2. *;i, fu" yazılı (Faks) olarak bildirilen miktar yiiklenici flrma tarafından en geç
-' 

;-|üğ;* t*".i.ina" to'rtula,aa futanak karşılığı Hastanemiz su deposu ve ııntma

sistemleri birimine teslim edilecektir,

3. Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir,

4. Tuzun nakli sırasında dogJiıecek her ttirliı zarar, ziyan ve hasarlar flrmaya aittir.

;: İ;lt.;a ;-a, gtınlerl aat İl huft-,n 3 (uç) giinü mesai saatleri içinde

yapılabilecektir.
6. '#il;;;ili idare gorevlileri nezaretinde yiiklenicitarafindan yapılacaktır.

7. Tuz temini için (nakliye Junig t,nir 
",",ek 

firmalar, birim fıyatlannı sözleşme

siiresincegeçerliolmaktı,",.-u"."."tı",dir.Buhizmetleriçinsözleşmesiiresince
ek bir fiyat farkı istenmeyecektir,

s. i;-"şi;;riı"..t ue"ı,iou-iii ı.g1 ..ua.a" teslim edilecek olup, istenildiği

zaman İuz torba ağırlıklan tartılarak kontrol ediüecenır,

9. Yüklenici fırma iiretim 
, 

i*i.ıra. meydana gelebilecek iiretim aksamalannda

Hastanemizin içme suyu untma si,terninde kullanılan tuz ihtiyacını karşılamak

zorundadır.

Ilıcyln rc'll.
er

GENEL ŞARTLAR:


