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TEKı-iF FoRırU

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: Göz SERVisi - MALZEME ALIMI
: Teklif Mekubu
ı 29916
: 00615

-Fiyalar KDV Hariç olarak veri|melidir. Malzemelerin Marka§ı veya Özelliği mutlatQ belinilmclidir.
-UBB sorgulamasına göre cn düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklift€ belinilecekıir.
-SUT kodu belinilmeyen teklifler değcrlendirmo dışı bırakılacakır. Pakcte dahil olup oımadlğı tckline belinilcçektir.
-sUT fiyat|nl a§an teklifler değerlendirme dışı bırakı lacaktır. Ödemeler muayenğ kabul sonrasl 1-3 A), arasındadlr.
-sGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödcme yaPllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bU lunmayacalinr.
-SGK Ödenif/Ödcnmez
-Pakcte dahildir/dahil değildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi o|ma|t ve teklifbirliktc sGK sorgulamam sistcminin çıktlsl leklifile birliktc verilmclidir.
-TekIif foımunda belinilmiş olan sUT Kodları vc UBB Firma Tanımlaylcl No eşleşmelidir.
-Teklifveren isıekliler yukandaki tüm maddelcri şansız kabul etmiş sayılacakttr.
-idare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.
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*Tanımlal,ıcı firma bilgisi otnıalt vc ıeklil'ilc birlikte SGK sorguIama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte vcrilmelidir
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Adrss] Araşılrma ve Uy8ulama Hastancsi o§maİbey KaNpüs0 ŞANLlURFA
Doğrudan Temi n Mai l : dogrudanıeminai3@!.§d!.!!
İhale Mail Adrçsi : satinalma6f,@hql0a!!.çoE

İnibdt ıe|efon : Tel.: 0 ( 4l4\ 344 44 M Faks i 0 (4l4) 344 40 00
Doğrüdan Temin ileti§im : 0 (414) 344 4I 78
ihale ilcti§im : 0 (4l4) 344 4 l 65_58l0
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. xİ td( İuİınrtd* oknaİ E tet p.tct irfi]nııd. st rü, cı irırıti rı tod nuııarası bı§rti&nğ olındıdr.

. xt ınıtri tiırn orffi b§ısl(ı! ırru frınınn tlrctimi o*ırıl Yt orijinıl neİd aıı5dıj kjndı olını|üı.

. P.ıct cEt'h& mıhüıa kodu E İit içlrü b.şrıürnı, oen ı*ı.

. xit ıçırÜ;ı@-ı5ıl itp.s arlİldğE !.ııı(on cİl, La mpıs pcrftıqodıııısıı 5 mı İıİoa içdsindı vc
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. Du.l boı. lrür}ı ilc ıyıı ındı sış dını vc ğ.ain vtrırp alĞmi tcl i.nul lb yaı*ııb.
ı ğhııı büııııp otomatit ğlı}on vrm. v!.ıJn irl.mııl yıpü üıbint §€t içir}dc ol'n ldr.
. TddF cdiarı ürün tfnğimiı Dorc ını*ı Eıı ılodcl koınıın viffiıoırı cahıı ıı. iy ın.ııırun

ğııüıı*ıdı olınıldr.
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