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MeEin Üniversitesi Hastane§ince aşağlda ihtiyacl olan cins,miktar ve özellikleri belirtiıen malzemelerin gatlnallnmaslna ihtiyaç duyulmuştJr.Proforma
aşağldakj şartlara göre dğzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
'afurantn
,|-Tek|iierin yazıll olmasl,
2-ihale dökomanmln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Tekliİ ve.il6n malzomelerin te€ıim

Eüreleİi, barkod numarasl, markalarl ve ambalaj şekillerinin

yaz masl,

+TL (rOrk Lira§0 oıarak fiyat Veriıip,birim fiyatar|ntn rakamla ve yazıyia yazılmaŞ|,
$üzerinde kazmt,sillnti,düzeltme buluomamasl,
6-Ad,soyad YcYa lrcrret tnıYarİt yaalmak §urctiy,te ,€t}dli ldşih(cc imzalan }§ olmaş,

FAKS mesajlnln bir açlklama ile gönderilme§i,
8- Malzemelet ilgili firma yetkilisince depoya teşlim edilecektir,Kurum bilgisi ve izni
7_Teklif verilmeyecekse

kesinıiİle kabul edilıneyeceKir.

dtşnda kaıgo ile yapllan malzgmğ,fafura,i.9aliye t63liınatlan

9- Teİlif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müeakjp ieslim §ürelerinin teklif mektubunda bi|dirilmesi zorunludurJe§lim soresi ve opsiyon soİesi
bildirilmeyen teklif e, ke§inlikle kabul edilmeyecektir.

Önemti l0- Fiyar telııi' cttv.lin. tr.larnat süra|afi mutıaka

yazılmııdr

TEsLlırAT SORES|,UBB KoDu,uARxA BEL|RT|LuEYEı,| TEKL|FLER DEÖERLENDIRı'E Dlş|
oLAcnKnR,TEKuFLER sıRA NuırARAslNA GöRE vERlLirELldR.
lnibat Fax:

0324 2a1 00 90 TLF: 032,12ı|l 0o

Fayat opsiyonu en az 45 gün olacaktlr.
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ü

- 2510-2671

ÇUKIJR

Hastane Mtıdrr Yrd.

NOT : İ]ınlarımı,, www.mentin.edu.tr adresinde yayımlanmıktadir.
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I-APARAT,

ŞARTNAMESi
PASPAS TEKNiK
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Eli kesmemelidır,

MADDE ŞARTNAMESI
4-LAvABo AÇlCr
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ve etkisi

4.Kötü kokuıa rı yok ctmelidir.
5.Toz şeklinde olmaIıdır.
6.Ürün 5 kg ambalajda olmalıdır.

7.Ürün ambalajının üzerinde tüketicinin dikkatli olmasını gerekiiren uyarıcı bİlgİlerİ
bulunmalıdır-
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