T.c.
MERslN üııivensiresi nrxrönuüĞü
oöıeR sERMAvE lşı-erıçe
rexıir isrsue ronuu
202a-ll4312

ilan No

:

iidaiii No

:56593

Aim No

:

SARF MArZEME

Korıu

EdilenHn§ta
§on Teslim Tırihi & Sııt |27l||n020

10:00:00
Miktır Birim

Mı]zebe Açlklımırl

soNDA, FoLEY, siriKoLATEx,

2

YoLLU,

25

Adet

soNDA. FoLEY. sILiKoLATEX.
NO:l6

2

YoLLU.

2000

Adet

NO:6

l

ALMI

:

s.No
1

fr(

idari Böıürnıer / stok kontsol ve satınaltna planlama

Talep Eden Biıiın

Talep

uülIl2o20

aİrim

lit""

Mııkı

(,l3B kodu

MeGin Üniversitesi Hastane§ince aşağlda cins,miRar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satnallnma§ına ihtiyaç duyulmuşfur.Proforma

(G{İı)

faturanln aşağ|daki

şarüara göfe düzenleneTek satlnalma Büro§una gönderjlmesini rica ederim.

l-Tekliie.in yazll. olmasl,
2-1hale dökoman|nın tamamen okunup kabul ediıdiğinin belirtilmesi,

9-Tekliİve.ilen malzemelerin teGlim soreleri, barkod numara§l, markalar|ve ambalaj şeİille.inin yaz ma6l,
+TL 6ürk Liras0 olarak fyat verilip,birim fyalannln rakamla ve yazryla yaAlmas|,

}Üzerinde kazlnt,silinti,dOzeltme bulunmamas|,
6-Ad,soyad veya ticaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş olmasl,
7-Teklif veri|meyecekse FAKS mesajln|n bir açlldama ile göndefilmeşi,

&,Malzemeler itgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. ıfurum bilgisi ve izni
İe5inlikle tabul edilmeyecel.tiİ.

d§ında İaıgo ile yapııan malz€rrıe,rafura,iıraliye

b3limatlan

9- Teklif verilen malzemolerin, idarenin kesin siparişine mğteakjp teslim surelerinin teklif mekhJbunda bildirilmesi zorunludurJeslim suresi ve opsiyon suresi
bildirilmeyen teklilleİ kesinlikle kabul edilmeyecekt|r.
Önomli ,to-TeHif edlen kalem T,c, llaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna (tlTuBB) kayü| ve bu kayd teklif tarihi itibaİiyle geçedi olmalldlr. Allma

çlkllan her kalem/kalemler için ayrl ayrl TlTUBB da sağllk Bakanllğl taraflndan onaylI olduğunu gösterir, ulusal Bilgi Bankas| intemet sitesinden a|ınmlş, llaç
v€ Tibbi cihaz Tanlmlama Formunu t6klif zaİfi içinde Bunacaklardır-TlTu8g na kay l ve sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olmayan kalerr./kalernler€ aii

tetliier değerlendirmeye ahnmayacaKr.
ediıen her kalem için, ayrl ayrı teldi' tarihi iiİbariyle teklif vermeye yetkili ithalatç|, tedarikçi veya bayi olduklannl gösterir, Ulusaı Bilgi

Önernli

'l-TeHif
Bankas| intemet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bilgi Formunu teuif zari içinde sunacaklardır.
)nerııli t2- Fiyat teklif catvoline t*limat so.€leıi muttakı yaalmaldl..

,EsLl AT süREsl,uBB KoDU,MARKA BEL|RTlLMEYEN"TEKLIFLER DEĞERLEND|RME Dlşl
ıLAGAKT|RJEXLIFLER slRA ı{uıllARAslM oöRE VERlLı'ilELlOlR.
tibat Faı:0324 24l 0og) TLF:0324241
yat opsiyonu en az ils gon olacaktır.
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Ürün % l00 siliko|ateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
Kateter uzunluğu 42 + 4cm olmalıdır.
Travma oIuşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.
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