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Mersin ÜniveEitesi Hastane§ince aşağ|da cinş,miRar ve özellikleri belirtilen malzemeleİin sainaI|nmaslna ihtiyaç duyulmuşfur.Proforma

l'ğl şırcii
(Giın)

faalranln aşağldaki

şaİdara göre dozenlenerek satnalma Bü.osuna gönderilme§ini rica ederim,

l-Teklif e.in yazllt olmast,

2lhale dökümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3_Teklifverilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaİasl, markaları ve ambalaj şekillefinin yaz masl,
+TL (I0rk LirasD olarak fyat verilip,birim fyataİlnln rakamla ve yazİyla yazllmasl,
&Üzerinde kazlnt,silinti,dOzeltme bulunmamasl,
6-Ad,soyad veya tcalet unvanl yaz|lmak sıJretjyie yetkii kişile.ce imzalanm§ olmasl,
7-Teklif veİi|meyecekse FAKS mesaj|n|n bif açlklama ile gönderilmesi,

&

Malzemeler ilgili firma yetkili§ince depoya teslim edileceKir. Kurum bilgisi ve izni

ke§inlikb kabul

ed

ilmeyecoKi r.

dlşlnda kaıgo ile yaP.lan malzerno,fatl6,iEaliye tĞ.lirrıadan

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin Bipaıişine m0teakip te§lim sorelerinin teklif mekfubunda bildirilmesi zorunludurJeslim suresi ve opsiyon süIesi
bildirilmeyen tekliief kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli lo-Teklif edilen kalem T.c. llaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna (TITUBB) kaylül ve bu kaylt teklif tarihi itjbariyle geçerli olmal|dlr. Allma
ç|kl|an her kalem/kalemler için ayn ayn T|TUBB da sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olduğunu gösteİir, Ulusal Bilgi Bankasl intemet sitesinden allnmlş, ilaç

ve Tlbbi cihaz TanImlama Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr.TlTuBB na kayüll ve sağllk Bakanllğl taraİından onaylı olmayan kalern/kalemlere ait
teklif er deOedendirmeye alınmayacaktlr.

Önemli 't'l.Teklif edilen her kalem için, ayrı ayr| teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ilhalatçl, tedarikçi veya bayi olduklarınl gösterİ, Ulusal Bilgi
Bankasü intemet silresinden altnmlş, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfl içinde sunacaldardl..

Ön€mli l2- Fay.ttek|if cetveline teslinıat loıEleri mutlak yazllmaldlr.

TEslJırAT sÜREsl,uBB KoDu,MARKA BEL|RT|LiIEYEN TEKL|FLER oEĞERLEND|RırE Dlşl
oLAcAKTlRJEKL|FLER slRA NuıtıARAslNA GÖRE VERlLMELlDlR.
lnibat Fax: 032ıı 2iıl

oo

90 TLF: 032,t 24l oo oo -22şlo-22{I1

Fiyat opsiyonu en az,+5 gün olacaKlr,
Serdaı

ÇlJKlJR

Hastane Miidüİ Yfd

NOT : Ilanlarımrz www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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ENJEKTöR, iNsüıiN roxNix şınrNAMEsi
1. Tekli,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

steril ambalajlarda olmalıdır.
Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmahdr.
Piston ucu kauçuk contalı olmalıdır.
Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkok v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı,
ajutaj ucu piffizsüz olmalrdr.
Diğer iğne uçlarına (farklı numaralara) ajutaj uyumlu olmalıdır.
26 C x % kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir
özellikte olmalıdır.
Her l00 IU ölçü 0,1 ml aralarla bölünmüş olmalıdır.
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