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Sıra No: 00l |8
Konu: Teklif Mektubu
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Fiş Kodu :
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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim

Fiyat
Toplam

Fiyat
Tanlmlaylcl Firma ve

uBB
1 30 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

AdrEs: Araştlrma ve Uygutüna Hastanesi osmanbey Kamp0so ŞANLruRFA
ldibartet€fon : Tel.: 0 (414\344 4| 65 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69

Fiyalaı KDV Hariç otaıak verilmelidir. Matzcmelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmtlidir.
UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz alünacakıır. SGK Ödenir/Ödenmcz teklifte belirtilecekıir.
sUT kodu belinilmeycn teklifler dcğerlendirme dışı btrakılacaktır. Pakete dahil olup olmadlğt teklifİc beıirtilecektir.
sUT fiyahnı aşan teklif'tcr değerlcndirme dışl btrakılaçakt|r. Ödemelcr muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadlr.
sGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayaçak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istek!iler yukaİtdaki tüm maddeleri şartsE kabul €tmiş sayılaca}iıır.

*Tanımlayıcı firma bi|gisi olma|t ve teklifile birliktc sGK sorgulama sisteminin çtkııs! tekıif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.0ı.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekIi idari bilgiler yııkarıda bildirilmiştir.

depo rafl



1: AlSl 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmis oımalıdır. Ameliyathaneler, müdahale odaları ve hijyenik
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlannıış olmal dır.

2. Üretici firrra, TSE tarafındaıı verilmiş "Hizmet'/t ıerlilik" belgesine sahjp olmalıdır.
3. Üretici firma, T5E tarafındaıı verilıniş 'T;l ( Pijıi..],naz Celikten NlamLıl Taşıma Arabaları" belgesine sahip

olmahdlr.
4. Üretici firma, TSE tarafındaıı Veralıniş ''l5[ l( 4]. ı.aılşıııa Teıg5hlar '' bel8esine sahip olmalıdır.
5. Üretici firma,(TURKAK on ıl,iı) l5o 9OO1:2ıJO8 jL,Ir ka]ite yonetim belgesine sahip olmalıdır.
6. Üretici firma, lSO 14001:2OO4 çevre yo:]etim s sıcııi belgesine sahip olmalıdır.
7. Üretici firma, lSO 13485:2OO3 medikal cihazlaı k.rlite ydnetln) sistemi belgesine sahip olmalıdır.
8. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hüküınleri geçerlidir.
9. Hastanemizde kulIanılan !isteme barebir oyunı i o]malıdır,
10. 183 x 34 cnı olmalıdır.
11. Bacaklarda bulunun yiv Aiajığı 9,5 cıı olıııadır
12. Üst kısmınoa p|astik tampcır olmadıi-
13. Alt tarafta ayarIanabilir a},ak oImadır.
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