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KONU: Teklif Mekfubu

Teıefon : 4145ı l3o07
Fax :414512|236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

PiYAsA ARAşTRidA TEKLİF MEKTtJBU

Hastanemizin ihtiyaÇlanndan aşğda cinsi ve mikarı yaalı olan mılzemı;ler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 2Zd (Doğudan Temin) yöntemi ile satın ahnacaliır. KDY Eıriç birim fiyatın hastanemiz
sainalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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Birim Fiyat

1 1 ADET
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Tophm(KDV
Hark):

Teklif veren Firmanrn
Adı Fırma yetkııısi
Adİesi
Telefon

E-Mail

Not: Tekliflerde Kıralamı vc Dılısİl Kesintikte olmıyıcaıiiıır.

Birimi

FAKO CIHAZI BAnM Kİİ

kaşe ve İmza
Fax



1, C|haza ( Marka Abbott Model WH]TESTAR SIGNATURE) uyumlu olmalıdır.2- Numune.aııeliyathane biıimiıe gönderilecektir,
3, Bakım kiti uygun olmaması yadi isterulen şekilde olmaması durumunda kargo ücretifirmaya aittir.

GARANTi, MoNTAJ, f,ĞiTiıvı vn niĞtıEUSüsLAR

l. Alınacak İrün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tarı,
teşhis velveya tedavi amaç|ı kullanılacaktır.

2. Yıı{<Jernci fiıma tarafindaa teHif edilen cihazın Tiirkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz UlusalFilgi Bankasında ya da Üıün Takip Sistemi'nde (TİTUBBy(ÜTS; kayJı
bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dokümanlan içerisinde belgelemelidir.
Teklif edilen cihazın IIBB bilgisi doğruluğu TiTUBB/ÜTS * ııç<ys'i"n tontroı
edilir.

3. Ürüntın irsalı'yesinde ve fatııasında UBB kodu ibaresı belirti|melidiı-

4- §özleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde
tedarikçiler tarafindan düzen-lenen iısaliye ve faturada alınan cihazın-Nff(ys
Malzeme tarumlan ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça beliiilmesi
gerekir, MK YS ismı kul lanılmayan fafu ralar ödenmeyecektir.

5, idare tarafından uBB si istenen fakat firma tarafından uBB kapsam dışı olarak
belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'aa, aı,n n,ş
kapsam dışı beyanı sunulmalıdıı. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

BAKlill riri rnıoıix ŞARTNAMESi

TEKYiK ÖzEllixınn

6, Garanti süresi boyunca bakım, onanm yada yapılan diğer işlem.erle itgili hazırlanan
teknik servis formlannda künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işleıni yapan
personel tarafından bu alan dol urulma
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