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Hırrın Üıivcrsitcsi Arıştlrmı v. Uygulıme H.stınesi
HARRAN
TEKLiF FoR\tt:
İşiı Adı

:
:

KoDu
lstcm No
Ahm No

:

TEKNİK SERVIS MALZEME
Teklif Melcubu

ALMI

30319

:00734

-Fiyalaİ KDv He,iç olafak vcrilmelidir. Malzeınelerin Msİk sı veya Özelliği muılata belinilmelidir.
-UBB sofgulam.sna göre .ı dfşaık 3 ıe*lifbaz rlnacatır. SGK odenir/od€nrrıez teklifie b€linilecektir.
_sUT kodu beliİtiloeyen telciİter değ€flendirmc dışı bıralulacakıı. Pakete dahil olup olmadrğ teklifte belinilecektir.
-sUT fiyabo aşan teuifl€( değedendirne dışı bııakılocaktı. Ödemeler muayen€ kabul sonmsl 1-3 Ay aİasDdaür.

-sGK Tğafiadan tJBB'&n kaynıklaoan kesintiler
bulunmayacahtt.

dıııumımdg itİleoici}ıe ödenıe yapdmayacak ve yüklenici hiçbir hat talebinde

-sGK Ödeniİ/ödenrnc
-Pakeıe dahiIdiİ/drhil değildiİ

-Tantİılıyıct Fi.mı bilgisi olrnaİ ve teklifbirliıte sGK sorgulam.m sisteminiİ çtk$l teklifile birİikte vcrilmelidir.
-Teklif formundı belirtilmiş olan slrr Kodlan ı€ UBB Firma Taİımlaycı No eşleşmelidiı.
-Teklif wren isteklilef ülıı.rıdaki tıırn m.ddeled şarlsız kabul etmiş saFlacakİr.
Jdaıe No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Ünivcısitesi Araştııma ve Uygulama Hasta!ıesi
-Ekap Kaydı için )Or4L dosyası için gerekli idari bilgileı 1ukaııda bildirilmişıir.

Son

TeklifTırihi:

s.No
1

lı,ıO. goır

Mal / Hizmet Adl
GAz

PRia KAPSüLü

Miktarl
250

Birimi

Birim
Fıyat

Tanlmlaylc| Firma ve uBB

Toplam

Fiyat

ADET
Genel

Todam((DV
Hadc):

*Taıımlayıo firma bilgisi olmalı ve tektif ilç birlilde sGK sorgulama sisteminin çıkt§l ıcktif ile birlikte verilmelidir

Adİ6: Ar.şğıma vc Uygulrme Hastaİ!€si Cxmanbey Kamposr ŞANLIIJRFA
Dotsudrn Temin Mail : doeİudanıcmin@harran,edu.t
fuale Mail Adresi : satinalm.63@)hotınail.c4m

ıebfon : Tet.: 0 (4 | 4) 344 44 44 Fak§ : 0
Doğudan Tcmin lletişim: o (4l4\ 344 41 7a

lniÜ

haıe ılctişim: 0 (414)

3,14

4l 65-58l0

(4 14) 3,t4 40

00

MEDiKAL

G

AZ Pp.izi TAMİR TAKIMI KAPSÜLÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

-

123456-

Bs EN 737-L |ineiliz standardl) üretilmiş olan gaz prizleri tamir taklmlnda kullanılan kapsül
prinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Gaz prizleri tamir takımı elemanı olan kapsül, gaz ile temas eden yüzeyleri prinç, paslanmaz
ve tıbbi gaz ile tepkimeye girmeyen conta sistemleri ile donatılmış olacaktır.
Paslanma ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Kapsülün bir taraflnda conta yuvas| olacaktlr.
Kapsül contalı olaca ktır.
Kapsül şekilde görüldüğü gabidir (contall).
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