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TEKLiF FORMU

HARRAN

: TÜP BEBEK - IVP - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 30677
:00008

Son Te klif Tarihi: 09.01.20l9

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 sPERM14oBıL sotÜsYoNu 5 5İşE

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Tanımlayıcı Firma ve UBB

.Tanımlayıcı firma bilgisi olma|ı ve teklifile birlil:te SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birliktc verilmelidir-

Adre§: Ard§trma ve Uy8ulama Hasıan.si osmarıbey Kampüs0 ŞANLIURFA
Doğİudan Temin Mail : dogudantemin@harran.edu.tr
İhale Mail Adrcsi : satinalma63@hotmail.com

Inib.ı telefon : Tel.; 0 (4l4l. 344 M 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğİudaıı Temin İlctişim : 0 (414) 344 4l 78
İhde iletişirn : 0 (4r4) 3,ı4 41 65-58l0

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

-Fiyalar KDV Hariç o|ank veıilınelidiı. Malzemelerin Maıkası vcya Özğlliği mutlaka beIirtilmelidir.
-UBB §orgulamasna görc cn düşük 3 teklifbaz alınacalıır. SGK Ödcniİ/Ödeımez teklifre b€lirtilecahir.
_st T kodu b€lirtiımeyen tek|ifler değerlendirme dlşt bıraklacsktf. Pakete dahil olup olmadığı ıckliftc bclirtilccçkti..
_stİt fiy8tı.ı aşan teklifler değerlendirme dışt bıraktlacaktır. Ödçmcığr mueyene kabul sonrast 1-3 Ay arasındadır.
_sGK Tarafından tJBB'den kaynaıdanao kcsintiıe. durumunda },tıklcniciye ödeme yapılmayacak ve ylıkienici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaİİır.
-SGK ödenirödcnmez
-Pakeıe dahildir/dahil değildir
-Tanlmlayıcı Firma bilgisi olmalt ve t9klifbiılikte SGK Sorgulamam si§tcminin çıktrsl ıeklifile birlikte verilmelidir.
-Teklif formunda belinilmiş olan sUT Kodıan vc UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler },ııkandaki mm maddeleri şaİtslz kabul etniş saylacaktır.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
ldare Adı : Harran Üniversitesi Araştııma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.



Sperm mobil (sperm canlılık testi )

. Dondurulmuş ve çözülmüş sperm|erde, dondurulmuş ve çözülmüş TESE'lerde,
astenozoospermlerde ve nekrozoospermlerde canlı spermleri araştırmak ve sperm canlılık
testi olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olmahdır.

. pentoksifilin ya da teofilin içermelidır.
o Ph dengelenmesine gerekduyulmadan kullanılabilmelidir.
. HEPES tamponlu olmall,gentamisin, fenol red ve HsA içermelidir.
. Teslim tarihınden itıbaren en az 3 ay miyadl olmalldır.
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