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Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağ|da cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satnalınmas|na ihüyaç duyulmuşfur.Proforma faturanın aşağldaki
şartaIa göre düzenlenerek satlnalma Borosuna gönderilmesini rica ederim.

l-Tekliiefin yazlll olmasl,
2-|hale dökümanlnIn tamamen okunup kabul edı|diğinin belirlİlmesi,

3-Tekliİverilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarasl, markalarl ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,
+TL oürk LirasD olarak fiyat Verilip,birim fyataİlnln rakamla ve yazryla yaz|lmasl,

$üze.inde kazlnt,silinti,düzeltme bulunmamasl,
6-Ad,soyad

veya

ticafet unvanl yaz|lmak suretiyte yetkili kişilerce imzalanm§ olmasl,

7-Teklil verilmeyec€kse FAKS mesajln|n bir aç|klama ile gönde.ilme§i,
ırıalzeİıro.fatl'a,iiğ'liy6 tğ3limad'n
8- Malzeme|er ilgili frma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi v9 izni d§|nd. kaıgo ile )apllan
kesinliklo İabu| €dilmeyeceldir.
g Teuif verilen malzemelerin, idarenan kesin sipaİişine m0teakip teslim sürelerinin tekliİ mekfubunda bildirilmesi zorunludurJeslim soresi ve opsiyon süresi
bildirilmeyen tekliier kesinlikle kabul edilmeyecektir,
tafihi ilibaiiYle geÇerli olmalldlr, Allma
kalem T.c. llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına g|TUBB) kayıtı ve bu kay tek]i'
o."iii io.r"on
"aıen
al|nmlŞ, llaÇ
tararlndan onayll olduğunu gösterir, Ulu§al Bilgi BankasI intemet sitesinden
çlkılan her kalem,/kalemler için ayrl ayn TiTUBB da Sağllk Bakanllğl
ait
na kayrtll ve sağllk Bakanlığl taraftndan onaylı olmayan kaler'kalemleıe
ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Formunu ıekliı zarf| içinde sunacaklard|r.TlTuBB
teklif er değerlendi.meye aıınmayacaktl..

önemli i.|_Teklif edilen her kalem için, ayn

veya bayi olduldannl gösterir, ulusal Bilgi
ayr| teklif ta.ihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçl, tedarikçi

içinde sunacaklardr,
Bankasl intemet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bilgi Fo,munu teRiİ zarİl
yaılmaldlr,
mutlaka
soreleİi
t$limat
cetveline
teklif
Flyat
Önemli t2-
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lrtibat Fax: 0324 2ııl 0o 90 TLF: o32/ı 2/ı1 oo
Fiyat op§iyonu en az 45 gon olacaktlr
Serdaİ

ü

DEĞERLENolRi,E Dş|

,22glo-22571

ÇtJKtJR

tfustaİıe Mudüİ Yİd,

NOT : İlanlarımrz www.mer§in.edu.tr adresinde yayımlanmaktadir,

t.ueu

\ı6*lA

Cıı\ u.fiı!'Tı e,

l,

\

Page

l

1-2.
1

2
3

4
5

6

ELDiVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRALI, TEKNİK ŞARTNAMESİ

Disposable ve pudralı olmahdır.
Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvırmalı olmalıdır,
Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
Eldiven ve ambalajı yırtık veya delik olmamalıdır.
Ameliyat esnasında parmak kısımları genişlememeli ve yüzeyi piiırrüklenmemelidir.
1 adet =l çift olaİak teklif edilmelidir.
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