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TEKLiF FORMU

lşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: oRToPEDl _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
:30426
: 00867

-Fiyalaİ KDv Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulamaslna göre en diışük 3 teklifbaz alınaca}İır. sGK ÖdenirÖdenmez tektifte beİi.tilecektir.
-sUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bııakılacaktr. Pakctc dahiı olup olrnadığt tek|ifre belinilecektir.
-sln fiyatını aşatr teklifler değerlendirme dışı bııakılacalıır. Ödeıncler muaycne kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
-scK Taİaf,ndan UBB'den kaynaklanan kcsintiler duruınuıda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacalıır.
-SGK ödcnir/ödenmcz
-Pakete dahildir/dahil d€ğildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve tcklifbirlikte sGK sorgulamam sisteminin ç*İ§t t€klifile birlikte veıilmelidir.
-Teklif formuıda beliıti|ıniş o|an SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifvererı isttkliler yukaıda.ki tiım maddeIeri şanslz kabul etmiş sayılacalİtr.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
ldare Adı : Harraı Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştir.

Son Teklif Tarihi: 20. ıl. zo |8 3aorl 1rioo

Mal / Hizmet Adl M ikta rı Birimi Birim
Fiyat

Topıam
FıYat

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

1 K-TELi 1,5 MM 1000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric);

*Tanlmlaylcı firma bilgisi olmalt vc tek|ifil€ birlikte sGK sorgulama sisteminin çıktısı teklifile birlikre verilmelidir

Adre§: Araşlırma ve Uygulsma Hastanesi osmanbey Komposu ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doguda.temin@haİran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : §g!igab4!9!ahaE4i].çq!q

lrtibat telefon : Tel.: 0 (4l4\ 3u 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğ.udan Temin lletişim : 0 (4l4) 344 41 78
iha|c iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0

s.l{o ,



i(ıRscHNER TEtı TEKNıK şARTNAMEsı

. Teller lSO 5832-1 de belirtilen malzemeden üretilmeli ve l5O 5838-1 ve

lSO 5838-3 standartlarına uygunluğu test edilip belgelendirilmelidir.
ı Tel kalınlıkları 1.5 mm ve 2.0 mm olmalıdır.
ı Tellerin uzunluğu 275!35 mm olmalıdır.
o Teller trokar uçlu olmalı, diğer ucu ise yuvarlatılmış olmalıdır.
ı satıcı firma istendiğinde her kahnhktaki telin ucuna yiv açarak veya her

iki uca da trokar uç yaparak verebilmelidir.

Teklif veren firmanın UBB ve bayilik kaydı ol dır.a

ç

d§


