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SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMu HAsTANErnni KURUMU

Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı :83529411-10lll5
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan

03.01.2018

Temiır)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılıı Kamu İhale Kanunu'nun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın
alınacaktır.

İlgili malzemelere
vermeniz rica olunur.

ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma

fatura veya kurumunuza ait teklif

fiyat

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

Müdür Yrd

Malzeme/İşin Adı

S.No
l

BESLENME SONDASI PVC

UBB KoDU

10 F

Miktarı

Birimi

200

Adet

Tes. Tarihi

Birim Fiyat
TI

ToPLAM

idari Şartlaı:
l.Fiyatlar KDV Hanç verilecektir.
2.Vereceğniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Pıyasa Fiyat araştırma mektuplar 04.0l .20l8 l5:00:00 'a kadar kurumumua ulaştınlmalıdır.
4 Mrka ve Teslimat süesi belirtilecektir.
belinilmesi zoruıludu.

6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) grın içerisinde yapılacaktıı
7. İduemiz teklif edilen fiyatlann neticesine göre numune isteyebilir

belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
1O.Teklif veren fimaın teklif ettikleri malzemenin teknik şiltnaneye ııy8un olduğunu kabul etmiş sayrlıL
ınuayene kabul koınisyonunca değerlendirilir.
l l . Numııne değerlendirilınesi 1apılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu
l2.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
ıı.rıaİanJyonetıİi.lıig.i, fi.r-- teknik şartnameye uygun teklif vememesinden dolayı hiçbir hüuki sonunlulu$ı kabul etmeyecektir.
yaıılış,hatah yapan firmalara yaıılış eşleştirmeden kaynaklanarı doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres :Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. No.193 K.l Satın Atma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez KamPüsü)
"Te|: 0264 888 40 l5 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Düili: ) 1625 Bilgi İçin: SERDAR C. Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudan temin

için:

seahdogrudantemin@gmail.com

'toplam Fiyat
TT.

BESLENME soNDAsI LATEKS( 10F)
1.Beslenme tüpü PVC den imal edilmiş olmalıdır.
2.Tek kullanımhk olmalıdır.

3.Üriıniin miadı en az 2 yıl olmalı. Ürün iiaerinde imal tarihi, son kullanma tarihi, lot
numzırı§ı v.s. yazılı olmalıdır.
4.Tüp çapı İSTENEN Fr. Ölçulerinde olmalıdır.
s.uzunlugu en az 45, en faz|a 55 cm olrnalıdır. Üzerinde uzunluğu belirten işaretler olmalıdır.
6.Radyo opak olmalıdır. Renk kodlu beslenme enjektöriine uygun başlıklı iki delikli yumuşak
şeffaf olmalıdır.
7,Ucu açık olmahdır.

/o

