
Fiyatar KDV Haıiç olarak veıilmelidir. Ma|zemeterin Ma.kas! veya Özelliği mutlaka beIirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacakır. SGK odenir/odenmez teklifte beli.tilecektir.
SUT kodu belirtiImeyen teklifler değerlendirme dlşı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığl teklifte belinilecektir.
sUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacakır. Ödemeler mua}ene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

§GK Tarafindaı UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme },aPllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

buIunmayacaldır.
Teklifveren isıekliIçr yukarıdaki tüm maddelçri şaİtslz kabul etmiş sayllacaktlr.

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygülama Hastanesi

Sıra No:03059
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: ENDoSKOPİ-ENDOSKOPi YlKAMA CiHAzI FiLTRESi
Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: l6.1 1.20l7 SAAT:l2:00

S.l{o : Mal / Hizmet Adl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Fi]ma ve
uBB

1 ENDOSKOPI YIKAMA CIHAZI
FİLTRESİ

3 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmaİıbey Kampüsü ŞANLIURFA
lrtibaltelefon: Tel.:0 (4|4)344 4| 65 Faks :0(4l4)3444l 69

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile biıIikte sck sorguIama sisteminin çıktısl ıeklif ile birlikte verilmelidir.

İdıre No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Haıran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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ENDosKoPİ YlKAMA ciHAzl FiLTREsi TEKNiK şARTNAMEsi

1. Su filtrasyon sistemi içindeki 1. kademe bulunan filtre polipropilen sargılı 1-3 mc.
gözenekli, dış çapı 63 mm iç çapı 32 mm boyu 250 mm olmalıdır.

2. İkinci kademede bulunan 25 mic. Gözenekli keçe kaplama blok karbon dış çapı 70 mm
iç çapı 32 mm boyu 250 mm olmalıdır.

3. Su filtrasyon cihazı ve filtreleri fabrikasyon hatalar|na karşı 1yıl ücretsiz olmalıdır
4. Kullanılmakta olan choyang marka endoskope washer cyw 100 model endoskop

yıkama cihazına ve filtreye uyumlu ikili filtre kabı verilmelidir.
5, Kullanılmakta olan choyang marka endoskope washer cyw 10O endoskopi cihazına

zarar vermediğine ve kullanılabilir o|duğuna dair firmanın yazılı uygunluğu olmalıdır.
6. Filtre kabı ve filtrelerin cihaza montesi ilgili firma tarafından yapılmalıdır.
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