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riinriyn KAMU HAsrANBr,rni KURUMU
Sakarya tinversitesi E[itim ve Araqtrrma Hastanesi

Sayr : 83529411-l0lll423
Konu : Teklif vermeye Davet (Dofirudan Temin)

Hastanemizin ihtiyact olup iligikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
Ozellikleri belirtilen malzemeler 4734 saylt Kamu ihale Kanunu'nun 22ld maddesine
almacaktr.

ilgili malzemelere iligkin teklif fiyatlarmzr; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif
vermeniz rica olunur.

TEKLIF VERMEYE DAVET
(Do[rudan Temin)

21.r1.2017

$artnamede" cinsi, miktan ile teknik
gOre Dogrudan Temin ihale ile satm

fiyat

r MudUr Yrd.

S.No Malzeme/iqin Adr UBB KODU Miktan Birimi Ies. Tarihi
Blnm Flyat

TT,
I oplam I lyat

TI ,

I BEBEK BOY OLQUM CETVEI,i I Adet

TOPLAM

Idari Sartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir.
2.Verecefiniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.PiyasaFiyatarEtrrmamektuplu24.ll.20lT ll:00:00'akadarkurumumuzaulaqtrrrlmahdrr.
4.Marka ve Teslimat s0resi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcr numara ve bayi tanrmlayrcr numara belirtilecektir.
Teklifl erde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 150 ( YUZELLI ) gun igerisinde yaprlacallrr.
7. idaremiz teklifedilen fiyatlarrn neticesine gdre numune isteyebilir.
8. ldaremiz en dUgtik fiyat kabul etmek zorunda olmayrp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine gOre satl$ sonrasr hizmet ile ilgili kriterleri
de deterlendirir.
9. Stok olmamasr, kogullarrn satlanamamasr gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaqe imzah dOnuglerin yaprlmasr piyasa
araStrrmasr yaprldrf,rnrn belgelendirilmesi adrna dneme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik $artnameye uygun oldulunu kabul etmig sayrlrr.
I l. Numune de[erlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kabul Eamasrnda malzemenin teknik $artnameye uygunlutu muayene kabul komisyonunca
deterlendirilir.
l2.Uygun gOriilmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktrr.
l3.Hastane Y0netilicilitimiz firmanrn teknik Sartnameye uygun teklif vermemesinden dolay higbir hukuki sorumlulupu kabul etmeyecektir.
l4.T0rkiyeKamuHastaneleriKurumuMaliHizmetlerKurumBagkanYardmcrhf,rnrn23.02.2016tuihve196lT613sayrhyazrsrnaistinaden TITUBB
0zerinden barkod eqletirilmelerini yanhq,hatah yapan firmalara yanlq eglegtirmeden kaynaklanan dotacak zararlar r0cu edilecellir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Saplft Sk. NO.l93 K.l SatrnAlma Birimi AdapazanlSAKARYA (Merkez Kampiisti)
"Tel 0264 888 40 14 (SABIT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi igin: FAHRIYE ASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Do[rudan temin igin: seahdogrudantemin@gmail.com



TEKN|K SARTNAME

1- Bebek boy cetveli gzerindeki rakamlar ve tilgiim arahklarr kolay okunur boyutta ve silinmez

olmahdrr.

2- Urtin ile 0 cm - 100 cm arastnda boy olgtimleri yaprlabilmektedir.

3- Bebek boy Olgi,im cetveli Olgiim arah[r 0"5 santimetredir.

4- olgiim srasrnda kolay kmlmamasr igin ahqaptan yaprlmrq olmahdrr.

5- cetvelin 0 ucunda bebefin baq cizgisini saptamak igin sabit aparat olmah; cetvelin difer

ucundaysa bebefiin boyuna gore ayarlanmasr igin oynar bir aparat olmahdrr'


