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Hasunemizin ihıiyaÇlarından aşağıda cinsi ve mikan yazılü olan md altml4734 sayıh Kamu lhale Kanunıınun Madde: 22 (Doğıudan
Temin) vöntemi ile satln alınacakltr KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalrna birimine gönderiknesi htrsusunu;

Bi]gilerinize İica ederim
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leklllvelen firmanın
Adl Soladı/ Unvanl Firma Yelki]ısi
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N(JTLA R l l'eıü lk şannames ola. malzenrele.de leknil, şan.aıneye uymayao ıektit]er değe.leİdimedlş bırakılacaktr
] Her ıulu oa(lire, kal8o. ıaş na ve İroııaj giderıen yükl€nici finnaya aiı oIacaınr.
.] BU alİnü küsml leklifven]ebih..

sallnaima Blr ml
Adres Adnan Menderes Mah, TurgıJt Özal Bulvarl No 17, 63500
Akçakale/Şanllurta
E mail sa!nalmaakcd@gmail com

Ayllntllı Bilgi lçln: sallnalma
Tlf 0 414 3189300- Dahüli:9465
Faks : 0414 318 9423_ 0 414 318 94 65
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GERRAHi ASP|RATÖR KoVAsl TEKN|K şARTNAMEsi

1. Teklif edilecek ürün B|ÇAKÇ|LAR marka M4E500 model ile birebir uyumlu
o lmalıd ır

Kovanın ölçüsü en az 5lt olmalıdır.

kova ile birlikte filtre olmalıdır.

Teklif edilecek ürün orjinal olmalıdır.

Ürün yerine sökülüp takılabilecek şekilde olmalıdır.

6.yüklenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz ulusal Bilgi
Bankasında ya da Ürtın Takip Sistemi,nde (TİTUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu

durumu satın alma dokümanlarl içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazln UBB
bilgisi doğruluğu TİTUBBruTS ve MKYS'den kontrol edilir.

7,Ürtıntin irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ve ahma çıkılan malzeme ismi ile
bulunmalıdır.Bu duruma uymayan fatura ve irsaliye firmaya geri gönderilecektir
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