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Hastanemizin ihtiyaÇlarından aŞağıda cinsi ve miktarı yazıIı olan malzeme|er, işler, 4734 sayılı Kamu İhale KanunununDoğrudan Temin 22/d (parasal limitier kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 3 1.o7.2o2o tarü vesaat.l4:00'a kadaİ BaŞtabipliğimize elden satinalmaakcd@gmail.com veya o4l4 3l8 94 23 nolu fax,ımıza fiyat verilrnesini rica

TeklifBaşvuru Yeri
Teslimat yeri
TeklifTüriı

: Şanlıurfa Akçakale Devlet HastaDesi
: Hastanemiz İlgili Birimi
: Teklif Birim Fiyat - İşin Tamamı

İhtiyaç Listesi

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
l. Teklifedilecek tlıltn (TSE,|SO,CE vs) belgelerine haiz olacakıır.

Teklifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gtin içinde teslim edilecektir.(firma taıafından yazılacak)
Teklif edilecek malzemeler en az l yıl yüklenici firma garıntisı ıltında o|acaktır.
Ödeme Maliye 2 numaıalı DöneI Sermaye sal,rnanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktrr
Fafura bedeli ılzerinden kanuni kesintiler yapılacakır.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
İhaleyle ilgiti çıkabilecek anlaşmazlıklaıda Akçaka|e mahkemeleri yetkilidir.
Urüne ait garanti b€lgeleri maltn teslimi sırasında Hastanemiz Dayanftlı Taşınır Kayıt KontroI Birimine teslim edilecektir
Mslzemelerin montıj ve onarıml yOklenici lirma taraflndan yapılsc8ktır.
Tekiiiini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kığıdın ı yızııız.
Top|am fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
TekIlifini verd niz ürünün markasını belirtiniz.
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NST KAĞIDI ZKATLI tl2 MM x r00 MM TEKNiK ŞARTNAMESİ
TEKNiK ÖZELLİKLER

l. Malzeme için noĞUıvırrervs sorumlusuyla göri§tiılecelıir.
2. UBB kodu kesinlikle belirtilecekıir.
3. 2 yıl garantili olmalıdır.
4. Numune DoĞUİ!ffıANE birimine gönderilecektir.
5. Uyıımlu olmayan tirilrıler firmaya gönderilecektir.
6. Bütiin geri gönderme veya mal alımında kargo ücreti firmaya aittir.7. Fatura UBB kodu ve alıma çıkılan isim ile IİAZIRLANAİAKTIR.8 CİrrAz MARKASI LUCKCbMENMoDELi L8PDiR
9. ÜrUn cihaz ile bire bir uyumlu olmalıdır.

GENELHUSUSLAR

9. yüklenici firma teklifle birlikte
dokiimanl annda beyan etmelidir.

Satış Yeri Yeteılilik Belgesini satın alma

l0. Üriiııilüıı irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

l l. UBB' ye tıbi olmıyan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için ..Tıbbi

Cihazlarla iıgiıi Maı ve Hizınet Alımı İştemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi

canan KoRKMA-

C§y?^

1- Malzemenin bakmı ve kullanımı ile ilgili orijinal dilinde kullanım kılaırızu varsa bu
kılavuz ve Tükçe kullanım kılavuzu malzemenin teslim edildiği birimde sorumlu
kişiye teslim edilmelidir.

2 Malzemeler en az 2 yıi garantıli olmahdıı

3. Raf ömrü olan malzemeler için 24 ay|ık (2 yıl) raf ömrii bulunmalıdır.

4 Malzemelerde kalibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte fabrika çıkış
kılibrısyon raporları klinik Mtüendislik Hizrrıetleri birimine teslim edilecektir.

5. Fafuralarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri
numaralan yazacahr.

6 Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk
belgesi hazrialacakhr. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda

görüIebileceğ belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokıi,nanlan ile karşılaştnldığnda
herhangi bir farkhlık bulunursa firma değeılendirme dışı bırakı|acaktır.

7 Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

8. yıklenici firma tarafından teklif edilen malzemenin Ttırkiye ilaç ve Tıbbi cihaz
Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale
dokiiırnanlan içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın uBB bilgisi doğruluğu
TiTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.
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gereğince satın alma stlreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı
tarafindan Ttıııkiye ilaç ve Tıbbi cihaz kurumundan göriış alınarak TkHk MaliHizrrıetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecekiir. 1e, ou*.au teklif edilecekiiıriirıler için firmatar ihale öncesinde gereken gtırış almayı ve bilgi iletimini
tamamlamalıdır. )

12. Malzeme ile ilgili yapılacak tii,rn işlenılerde MKYS ismi kultanılmahdır.
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GEREKçE

Akçakale dev|et hastanesl doğumhane bölümünde yenl alımla alınan Nst
cihazların kağıtları elimizde mevcut değildir.LUCKCOMEN L8P Nst cihazına
kullanımı için uygun ebatta Nst Kağıdı 1lo*1oo*150 Sayfa olan nst
kağına ihtıyaç vardır.

Gereğini bilgilerinize az ederim.

ç|ĞDEM çlFTçl

DoĞuMHANE soRUMLUsU(EBE) canan
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