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IL SACUK MUDURLUGO

TUTAK DEVLET HASTANESi

22.01.2021

Sayi: 5

Komi: Fivat Teklifl

Say in .

MtidUrltigUmOz ve bagli birimlerde k u l l a n i l m a k iizere asagidaki listede miktari ve biriini belirtilen 1 Kalem

mal/ hizmet 4734 Sayili K.I.K 'nun 22/d maddesine gore alimi yapilacaktir. i lg i l i alima ili§kin K.DV hari9 birim

fiyatinizi yazili ve tasdikli olarak 29.01.2021 giinu saat 09:00'e kadar Tutak Devlet Hastanesi Satin Alma Birimine
go'nderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Geregini rica ederim

Murat
Idari ve Mai

IVARCt
[iidiiru

IHTlYACUSTESi

S.No

I

Malzeme Adi
SU ARITMA - YUMU§ATMA CIHAZI SU
YUMUSATMA TUZU 25 KG

Miktar

3750

Bir imi

Kilogram

Birim Fiyati ToplamTutar

Son Teklif" Verme Tarihi: 29.01.2021 giinii saat 09:00*e Teklif VermegQn ve saatine gb're fax/mail ile gonderilebilecck asillan
elden yada kargo/posta yolu ile tcslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV haric olacaktir.
2- Mal/ Hizmet ve Yapim i j l e r inde gerekli ttim nakliye islemleri yilklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
3- Alima Mile, desise, vait, tehdit, niifuz kullanma suretiyle fesat kan§tiranlann tcspit edilmesi halinde yine 4734 sayili Ki
Kanununun i lg i l i hiikitrnleri uygulanacaklir.
4-Malzeme tesl iminde teklifte bel i r t i len kalite ve marka esas almacak, benzer, muadi l i vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mcktupla birden fazla malzeme i^in telif gonderilmis ise her kalem malzeme ifin tekfif fiyati yazilacak, eksik teklifier
degerlendirilmeyecek, degerlendirme tilm malzcmenin toplam bedeli uzcrinde veya ayri ayn yapilacaktir.
6-Verilen siire icerisinde teslim edilmeye teklif ier degerlendirmeye almmayacaktir.
7-I'eklil'veren firma yukanda yazili ttlm sartlan aynen kabul etmis sayilacaktir,
8-Tedarikci firma a l imma i l i s k i n olarak dllzenleyecegi faturada malzemenin barkot numarasi ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tcdarikci firma bunlann Sul hUkumleri dognillusunda dogru es.le$tirilmis olmasindan sorumludur. Geri Odeme kurumu barkot
ve Sut kodlannin es.lestirilmesi ile i l g i l i olarak TITUBB kayi t lannin esas almadigmdan, hastanemiz idaresi de bu kayitlan esas
almayacaktir, am Ian kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun dogru e§le§medigini tespit ederek geri Odeme
yapmamasi halinde olu§an zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikci firmaya rtiku edilecektir.
10- Yukandaki malzeme veya malzemelcre teklif veren tlrmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gOnderilmesi
zorundadir. GOnderilmeyen Numunele r in teklif fiyatlari degerlendirme disi birakilacaktir.
1 l-ldaremiz en dilslik fiyat kabul etme zorunda olmayip malzeme se^iminde ve r iml i l i k kalite malzemenin nevine gOre satis
sonrasi hizmet ile i lg i l i kraterlcri degerlendirir.
) 2-Marka ve teslimat siiresi belirtilecektir.
13-Teknik sartname ekte olup sartname uygun olmayan lekl i l ler degerlendirme di^ i tu tu lacakt i r .
Not: l-Mal leslimi ile fat u ran in b i r l ik te edilmesi (Aym gUn icinde) gerekmektedir.

2-Muayenc kabul birimi dismdaki teslimallarda olu^an sorumluluk ilgili yiikleniciye aittir.
FlRMA-KASE
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SU ARITMA SISTEMi IflN TABLET TU2 TEKN/K §ARTNAME$l"

l.Kaya tuzundan rafine edilmi§ %99 safiikta llgili TSE standardma (TS EN 973 /

27.04.2003) uygun ozellikte birind kalitede olmali,

2. Tablet §eklinde imal edilmi§ olmali, iceriginde refine, filtre ve membranlan

olumsuz yonde etkileyecek (tortu, kil, camur, kum vs.) yabanci maddeler

icermemelidir, ve sulu fozeltisi berrak ve steril olmalidir

3. Oda sicakl/gmda saklanabilmelidir.

4.25 kg torbalar halinde paketlenmi§ olmali ve sudan etkilenmeyecek §ekilde

agzi kapali olarak ambalajlanmalidir.

S.Ambalaj uzerinde firma adi, iiretim tarihi/ kaiite derecesi ve miktarmi bel/rten

etiket olmali ve bilgileri okunakli olmalidir.

6.0retim yili belirtilmeli ve suresiz miyadli olmali

7.ihale sonrasmda malzeme alimi tarafimizca istenilen tarihte ve yere

yapilmalidir.

Esra IJLER

Diyaliz Hem^iresi

Serkan ADIGU2EL

siresi

Yusufg'FTg

Diyaliz Teknikeri




