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TEKLiF FoRıtU

HARR.{N

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: TEKNiK SERViS MALzEME ALıMI
: Teklif Mektubu
:30086
: 00619

son Teklif Tarihi: l6.08.20l8

*Tanımlayıcl firma bilgisi olmalı ve teklif ile birliktç sGK soİgulama sisteminin çtktlst tekıif ile birliktğ \,e.ilnıclidi.

Toplam Tanlmlayıcı Firma ve uBBMaı / Hizmet Adl BirimiM kta rl
Fi at

Birim
at

s.No

PANELI
AM 3 ADETİHANE (UMANDA

Genea
Toplam(KDV

Ha

ihıle Mail Adresi : saıi nalma63 1ııail.coü]1

l.tibat ıelefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 .ı' laks I

Doğrudan Tcmin ileıişim : 0 (414) 344 4t 78
İhale ileıişim : 0 (4t4) ]^14 4l 65_58l0

0 (,ll4) 344 40 00Adres: A.aştınna ve Uygulama Hasknesi osmanbcy Kampüsü ŞANLlURFA
Doğrudan l'cnlin MaiI doerudanteminfriihırrran.edu,tr

-Fiyalar KDv Haİiç olarak verilmeIidir. Malzemelerin MaIkasl veyı ÖzelIiği mutlaka belinilııelidir.
-UBB sorgulamasına göre en dü§ük 3 teklifbaz a!ınacakır. SGK Ödenir/Ödcnmez teklifte belinilecektir.
-SUT kodu belirlilmcyen teklifler değcrlendirme dışı bırakılacaktır. Pakeıe düil olup olmadığ teklifte belirtilecektir_
-SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul §onrası 1_3 Ay araslndadır.
-sGK Ta.afından UBB'den kaynaklan8n kesintiler durumunda yükleniciye ödcme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
buıunmayaçakıtr.
-SGK Ödenirödenmez
-Pakctc dahildir/düil değildir
-Tanlm|ayıcı Firma bilgisi olmaıl Ve teklifbirlike SGK Sorgulamam sisteminin çtkİısl ıek|ifilc birlikt€ verilmelidi..
-Teklif formunda beliıtilmiş o|an SUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifvercn isıekliler yukaIıdaki tüm maddcleri şaflsız kabuletmiş sayılacakıır.
-İdare No: 63760,3 8.32.00.0I .330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmişıir.
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