
Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzeme|erin Maİkasl veya Özelliği mutlaka belinilmçlidir,
UBB sorgulamastna göre en düşük 3 tçklifbaz alınacakıır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte beIirtilecektir.
sUT kodu beliniImeyen tcklifleı değerlendirme dışı bırakııaçakttr. Pakete dahil olup olmadlğl teklifle belinileccktir.
SUT fiyatını aşan tcklifler değe.lendirme dışı bırakılacakır. Ödemeler muayene kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den ka},nakla.an kesintiler durumunda y0kleniciyç ödeme yapılma!,açak ve yüklenici hiçbir hak lalebinde
bulunmayaca}İtr.
Teklifveren istckliler yukaİldaki tüm maddeleri şaİtstz kabul etmiş sayılacalıır.
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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi

Sıra No: 00l09
Konu: Teklif Mekubu
İşin Adı: PLASTIK CERRAHi SERVİSİ -22 F YILLIK MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: l9.02.20l8

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmah ve teklifile birlikıc SoK sorguıama sisteminin çıkhsı teklifile birlikte vcrilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adl M I ktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
uBB

1 EPlDERMAL BUYUME
FAKTÖRÜ 75 McG FLK

100 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Aİaşılrma ve uygu!ama Hasıanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
ınibat telefon:Tel.: 0(4|4\3444| 65 Faks :0(4l4)3444l 69
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HARRAN üııivrnsirısi ARAşTIRMA vE uycuIAMA xasraıvısi BAşHEKi MLiĞiNE

plastik cerrahi ve Genel cerrahi kliniklerindeki hastalarda kullanılmak

üzere (Epiderma| büyüme faktörü heberprot p 75 mcg flk) komisyonun ürünün

temini ile ilgili sıkıntıların ihale veya doğrudan temin yolu ile tedariğinde sürecin

uzamasından dolayı sıkıntı yaşandığını ve hasta mağduriyetinin önlenmesi

amacıyla ekte ismi geçen ürünün 22 f yıllık alımının bu sorunları gidermesi

açısından önem teşkil etmektedir.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim
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