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7.istenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o]bendi gereğince tanı,teşhis

ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

8.Yük]enici tarafından teklifediıen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.

9.Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

1O.Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğrulugu TiTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı

olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve HizmetAlımı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğnce sahn alma süreci tamamlanmadan imalatç1 ve ithalatçı tarafından TiTCK'dan

görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif

edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almay ve bilgi iIetimini

tamamlamahdır.

11.Malzeme ile ilgili yapılacak ttim işlemlerde MKYS ismi kullanılmahdır.

12,Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

13. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

14 Yük]enici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini sahn alma dokümanlarında
beyan etmelidir.
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