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Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağ ıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Mal Alıını
işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu rşın

KDV hariç birim ve toplam fiyatının ?Sl06120|8 tarih ve saat 10:00'e kadar

Satina lnıa001@,s ıııail.com ad resine bildirme nizi rica ederim
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l.Tekliflerin en geç son teklifverme tarihive saatlne kada,satnalma 8irimine veya 8ö,evlilere verilmesi

8erekmektedir.
i-ıekıifler (nkam ve yaz| ile) KDV ha,içTLolar.k düzenlene,ektir,

3.UBB Kodu ve stJT Kodu beli.tilmeyen teklifler değerlendirrne d$ kala,akhr,

4ödemeler 18o 8ün içerisinde yaplla.aktf.

s.Fiinolarak kullanllaaak malzeme ameliraı sonras|nda balliolacağlndan ameliratta kullanllan malzeme ve adedi kida l fatura kesilecektir,

&Dökme olarak tetirihn re ameıiyattan sonra- ırıı"niıo,6, t"ııi oı"ln ,"ır".eierin ha.kodlafl azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde ha§ta

dosYalan kapahlacağ|ndan herhan8i bir ödeme ydp|lmayacakhr,

,üİİ ıa. nlaP:rrww.ra.İna€{uv.Ü/ cu,€str "gn 
v,trlBı |nate İone,im Jbtem|noen ce {an gotrmc,Egl',

&Aİm konusu cihaz ise eğiümi hastanemizde ücfetsiı yapllacaktr,

g-i-po"" 
"o,".i"i, 

oonJmaya verilirse, tüm ahmla, eşzamanİ olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,

ıG gakım onanm ahmlannda fiamalann yetki bel8elerioimak zo'ırndad|İ,
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5ADETPA MARKA N|BP KABLOSU2
5ADETPA MARKA ARA MAŞONU3
5ADETEPA MARKA ECG KABLOSU4
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1- İhtiyaç duyulan NIBP kablosumaşonusaturasyon probu ve ECG kablosu Tepa marka

cinema 12 modele markayla uyumlu olacaktır

,_ il-,[ ily"ıan kablolar i<ullanılmamış ambalajında tes]im edilecektir.

1- tr ,ty;; duyılan kablolar adet olarak eksiksiz teslim edilecekİir,

;_ ilil;. i".i.yor*"u hi|bir sebep göstermeksizin istenilen kablolann geri iadesi

yapılabilecektir. ^^ı.^_^_.^_ L_Lı^ı4r
s_ h"'.ii_ 

"aiı"" 
kablolar hasar görmemiş olmalı, hasar_görmüş veya çalşmayan_kablolar" 

yi[ı..i.in""a tarafin<lan tİeğiştirileciktir. Degiştidlmediği takdirde firmaya ödeme

yapılmayacalıtr.


