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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya OzelliIi mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamastna gOre en d0qtik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Od.rrn., teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktr. Pakete dahil olup olmadr!r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr aSan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrair I -3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye odeme yaprlmayacak ve ytittenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki t0m maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.
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BoKS c0vrr,pGi rrcrc*ix ganrnqavrnsi

1. Onltigtin tin krsmr ve kollar dirseklere kadar, gift kath stvt gegirmez olmaltdu.

2. $nltiklerin kol mangetleri kullanam rahatsz etmeyecek gekilde elastik olmah eldiven
giyilmesi srasmda kollann yukan srynlmasmr engelleyecek qekilde bile[i kavramaltdr.

3. flnlti[iin boyun krsmr teri emen, stirtiinme ile cildi tahrig etmeyecek yumugak kumaq biye

ile gewelenmig olmahdrr.

4. flnltik kol kesimi hareket serbestli[ini ktsrtlamamalt, dikigler beden hareketleri ile

agrlmayacak, gekilde sallam olmahdrr.

5. Onliik sa[ ig ve sol drq tarafinda balacrklar olmahdrr.

6. Onliiliin ytkanmasmda kumagta, solma ve gekme olmamahdrr.

7. Onltik ig ve drg ba[crklanmn ba[lanma esnasmda kopmamahdrr.

8. Satrn alman boks gdmle[i kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacrna gcire

periyotlar halinde kabul edilecektir.

g.Uriin numune ile de[erlendirilecektir.


