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Fiyalar KDV Hariq olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozelli[i mutlaka belinilmelidir.
tdBB sorgulamasrna gdre en diiqiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
$Jf foau belirtilmeyen teklifler deperlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrfir teklifte belirtilecektir.
SpT fiyatrnr apan teklifler de$erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye ddeme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde
bilunmayacaktrr.

anrmlayrcr lgisi

:ap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.
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lif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

r Teklif Tarihi: 08.09.2017

s Jtto Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanrmlayrct Firma ve
UBB

TARTr BOY OLGER 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

*Tanrmlayrcr firma bilsisi olmalr ve teklif ile birlikte SCK sorgulama sisteminin crktrsr teklif ile birlikte verilmelidi

Adles: Araqtrrma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampiisu SANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (414) 344 41 65 Faks : 0 (41 4) 344 41 69
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1 KALEM MALZEME ALIMITEKNiK SARTNAMESi

BOY VE KiLO oLCER TARTI

1)Giivenilir tartt mekanizmast ve boy olgme gubu[u olmalrdtr'

2)Tartr kapasitesi 200 kiloya kadar olmalrdtr'

3)TartrolEeBiaralr[r(derecelendirme)l00grolmalrdrr(dijitalgostergeli)

4)Boy orEme gubu[u 60_210 cm ararrkrarda olgum yapabirme oze*i[ine sahip ormalrdrr (L mm

aralrklarla)

5)Pil ve elektirikle galrgabilme ozelli[i tagrmalrdrr'

6)Numuneveyakatalogteslimedilmelidir.numuneveyakatalogteslimetmeyennumunesi
veyakatalo[uteknikgartnameyeuygunolmayanfirmalarrntekliflerideferlendirmeye

alrnmaYacakttr'

7)Tekrif veren firmarar gartname maddererinde ayrr ay. ve Ti,rkge orarak gartnamedeki srraya

gore cevaP vereceklerdir'

g)Teknik Sartnamede isteniren oze*krerin hangi doktimanda gortirebirece[i berirtirecek ve

dokilman ,zerinde teknik $artname maddesi igaretlenmig oracaktrr'teknik Sartname uygunluk

belgesinde herhangi bir farkhlrk bulunursa teklif veren firma ihale drgr brrakrlacakttr'

9)Teklif edilen cihaz TS belgesine sahip olmalrdrr'

1o)Cihazenazikiyrlgarantiliolacak(malzemevei5gilikhatalartnakarSrUreticifirma
garantisi)garanti stiresince teknik servis yedek parga garantisi satrct firma tarafrndan ticretsiz

karStlanacakttr'

11)Teklifin de[erlendirilmesi sonucunda firmadan demostrasyon istenebilecektir

demostrasyon esnaslnda ve sonrasrndaki do[abilecek masraf ve hasarlardan sattct firma

sorumlu olacakttr'
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