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SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyr KAMU HASTANEı,nnİ KURUMU
Sakarya Ünversitesi Bğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı ı 83529411-10111395
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
özellikleri beliıtilen malzemeler 4734 sayı|ı Kamu ihale Kanunu'nun 22/d maddesine
alınacaktır.

09.11.20|7

Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğrudan Temin ihale ile satın

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunııza aitteklif mektu
vermeniz rica olunur.
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S.No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Birimi Tes. Tarihi Birim Fiyat
TL

Toplam Fiyat
TL

l GEBE İZLEM FORMU
l5,000 Adet

ToPLAM

İdari Şaıtlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2,Vereceğiniz fiyat idaremize teslim.fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek veri|melidir.3,Piyasa Fiyat araştırma mehuplarlk.l l,ı.lzoıı"suatiıı'oo;. İ"o* İ;;;;;;r" ulaştırılmalıdır.4.Marka ve Teslimat süresi beIirtilecektir.

İÜtT:İjİ*. ;:İlİ.H,ı7ff[İ*Xİ?#Ş;İ,n§',ffi"Tİrtilecektir. Tekıiflerde firma tanımıayıcı numaıa ve bayi tanımıayıcı numara
6.ödeme 

:" c:i. ]5_0 
( vÜzpiri) ;ü, iilil; ylp,ıu.uı.t,..

7.Idaremiz teklif edilen fiyatlann nİti..rin. gO.. nr.rn. isteyebilir.

İ;'İfftffi.'rİ'rXTğİffi}ı.'t"t 'o.uiJ;;l;uy'p' maıieme seçiminde verimıiıik, kaıite, maızemenin nevine göre satış sonrası hizmet
9' stok olmaması, koşulIann sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerinripjTp] piyasa araştırması.yapıldığının u"ıg".ı.rdi.iir.ri;;;; ;;#.Hlil.lO'Teklif veren firmalar tetııtettitıeri maızei-ıenin İ,t"ıt ş*""..y. ,ygr" ""İorgrnu kabul etmiş sayılır.
İj,nI}Tff.lffi'"'J*!,lmesi YaPılmaYan d'rumıarda,,uy.n. k;t;i;;;;;oi'.uır.m.nin ;;i;ii;;"".eye uygunıuğu muayene kabuı

|?.Yyern göriilmeyen malzemelerin alımı yapıImavacaktır.
l3'Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın t'tnitİu'tnu.eye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.l4'Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu vaıi riiz,aıerKuru-m Başkan vuio,..,l,g,n, nzı.oz.zo'ı-at-it, r. ıcoızol3 sayılı y.ızısına istinadenTİTUBB üzerinden barkod eŞletirilmelerini 

';!;Şİ"', 

yup- n-J*u y-i,İ.şı.şri-eden kaynaklanan doğacak zararlarrücu edilecektir.

fft"rtfllrrY;iX'll'^?*,T.t!İh|3;KiftL;"n, 
o,ma Birimi AdapazarılsAKARyA (Merkez Kampüsü)

(|Jahlli: ) 1614 Bilgiİçin: ASUMAN ŞAHiN Faks: 0264275 67 40"E-mail : Doğrudan temin için: sealıaogruaantemin@gmail-c;;- -''



a)
b)
c)
d)
e)

f)

A4
300 gri l kağıt ve mat olmalıdır.
zeınin atılarak yapılmalıdır.
Sarı renk
Baskı rengi siyah ol

kalemle rahat
kıya girilmeden önce numune

Gebe İzleme Formu:
a) A4 kağıt ebatlarında olmalıdır.
b) 300 grlcm2 Amerikan Bristol kağıt ve mat olmalıdır.
c) Zemin atılarak baskı yapılmalıdır.
d) pembe renk kağıt olmalıdır.
e) Baskı yazı rengi siyah olmalıdır.
0 Tükenmez kalemle rahat yazı|abilir olmalıdir.
g) Baskıya girilmeden önce numune görülecektir.
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