
T.c.
Harran Ünİversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Tf,KLIF FoRilıt,

İşin Adı
Konü
İstem No
Alım No

: HBYSM HizMET ALlMl
: TekIif Mekubu
:30333
: 00806

-Filalar KDV Hariç olarak vğrilmelidir. Malzeme|erin Martası veya Özclliği mut|aka bclirtilmelidir.
-UBB sorgulamaslna görc cn dOşOk 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödcnmez teklifte betirtilecektir.
-sUT kodu belirtilmeyen tcklifler değcrlendirme d§ı bırakılaçakhr. Pak€tc dahil olup olmadığı tokıifte belirtilecektir.
-sUT fiyatınl aşajı t€klifler değeılendirme dışı brak aca.l(tr. Ödemel€r muaycne kabul sonrasl 1-3 Ay arasındadt.
-SGK Taıafından UBB'den kaynaklanan kçsintil€r durumuıda yükleniciye ödeme yapllmayaç&k ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildi./dahiI dcğildiİ
-Tanlmlayıcı Firma bilgi§i olmalI ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisleminin çıktt§ı teklif i|e birlikıe verilmelidiı.
-Teklifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Taıtmlaylcl No eşleşmelidir.
-Teklifveren islcklil9r yukaİıdaki tifun maddcleri şansE kabul etıniş sayılacalıır.
-İdare No : 63760.3S.32.00.01.330
-idare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastan€si
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Son TeklifTarihi: 01.11.20l8 SAAT l7:00

}Tanümlayıct firma bilgisi olmalı ve ıekIif ile biIlikıe sGK sorgulama sisteminin çükttsl teklif ile birlikte verilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam Tanımlayıcı Firma ve UBB
.Fiyat

1 DEMİRB§ KiRALAMA HİzMErİ
(Yazlo Kiralama İsi) 8 ayİk

ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

I

Adres: A.aşüırma ve Uygulama Hıstanesi osmanbey Kanpıts0 ŞANL|URFA
Doğrudaıı Tamin Mail : doprudanteminıaİaİran_edu_tr
Ihale Mail Adrcsi : satinalma63(ahotmail.çom

lnibatıelefon: Tc|.:0 (4l4)344 4414 Faks : 0 (4I4) 344 40 (»
Doğİudan Temin iIetişim : o (4l4) 3,ı4 4l 78
lhale lldi§im : 0 (4l4) 344 4l 65_58l0

a



1. Yukarlda adl geçen 22 adet yazlclnln hastane idaresinin belirleyeceği yere konulacak ve belirtilen süre boyunca
firma tarafından her türlü destek ücretsiz olarak veril€cektir.
2. Firma hastanemizİn farkh birimlerinde bu yaılcllann çallşma ortaml koşullan açls|ndan iyileştirmeler tespitini ayhk
olaraı yetkili kurumlara rapor edecek.
3. Firma kirallk yazlcllann 24 saat non-stop çaİşmasl İçin 8erekli tüm ön|emleri almak zorundadtr.
4.Kiralanan yazlo all_in-one(fotokopi, fax, taraylg) ve adf özelliğinde olmaıldlr.
5. Hizmetin aksaması durumunda mesai saatleri içinde ı saatte, mesaisaatleri dlşlnda 3 saat içinde yazlolara
müdahale edecek ve işlerlik kazandıracaktlr. cihazlann tüm teknik anzalarl firma taraflndan ücretsiz olarak
karşılanacaktır. Firma, zamanında müdahale etmediği durumda; tutanak tutulacak her tutanak için teklif ettiği
bedelin % 2'si oranında ceza kesilecek ve o ayki istihkaklndan mahsup edile€ektir. Ayllk kesilecek ceza miKan teklif
bedelinin % 50'sini geçmeyecektir.
6. Firma ya2lcllarda kullanllacak olan tonerleri elinde bulundurmak zorunda olup yazıcılarda kullanılacak toner
bedeli firmaya ait olacaktr.
7. Firma yazlcl bağlanttlan ilgili her türlü sorunlan ve talepleri yerine getirmek zorundadlr.
8. Firma yazlcllann kullanlm talimatlarlnı hazırlayıp, yazıcılarln kullandlğl yerlere asılacaktır.
9. Firma 1yll içinde €n az 5 defa yazlolann bulunduğu yerde periyodik bakım, destek, eğitim ve danlşmanllk hizmeti
ücretsiz olarak sağlanacakİr.
10. 22 adet yazlOnln kiralama süresi 8 aydlr.
11. Sözleşme ihlali durumunda geçerli maddelerden birinin yerine getirilmemesi durumunda kiralanan cihazlar
kiralayan kuruma hibe edilecektir.
12. Bu maddeler dlşlnda ç.kan herhangi bir kişisel (Kulıanlcı hatasl ispat edilmek şartlyla) hatadan dolayl anza
oluşmasl durumunda tamir bedeli kiralayan kuruma fatura edilebilecekti].
13. Her kiraık makine için ayllk olarak muadil 2 toner verilir.
14. Tonerıerin baskl kalitesi iyi olmahdlr. Arızall tonerler firma taraflndan yenisİyle değiştirilmelidir.
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