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Sağllk Araştlrma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacl olan aşağlda cins,miktal ve özellikleri belirtilen malzemelerin satınallnmaslna ihtiyaç
duyu]muŞtur Profolma fatürranln aşağldakişanlara göre düzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
,l

-Tekliflerın yazlll olmasl,

2-ihale dökümanlnln tamamen okunup kabuı edildiğinin beıiftilmesi,
3-1eklif Verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markalan ve ambalaj şekillerinin yazllması,
4-TL (Türk Lirasl) olarak fiyal verilip.birim fiyatlannln rakamla ve yazlyla yazllmasl,

5-üzerinde kaz ntl sllinli düzeltme bulunmamasü.
6-Ad soyad

Veya

ticaret unvanl yaz lmak suret yle yelk ll kişr]elce imzalanmlş olmas|

7-Teklif Venlmeyecekse

FAKs mesajınrn

blr açüklama ile 9önderilmesi.

8- Ma]zemeler ]lgi]] firma yeikilisince depoya teslim

kesinlikle kabul edilmeyecektiİ.

edilecektir Kurum bilgisi Ve azni dış|nda kargo ile yapllan malzeme,fatura,irsaliye teslimatlar|

9- Teklif Verııen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürele.inin teklif mektubunda bildirilmesi
bildirilmeyen teklifIer kesinlikle kabul edilmeyecektir.

zorunludurJeslim süresi ve opsiyon süresi

Önemli 1o-Teklif edilen kalemT,c llaçveTıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TiTuBB) kayltll ve bu kaylt teklif tarihi itibaliyle geçerliolmalldlr. Allma
çükllan her kalem/kalemler için ayn ayn T|TUBB da sağllk Bakanllğl taraflndan onaylü olduğunu gösterir, ulusal Bilgi Bankasl internet sitesinden allnmış, llaç
ve Trbbi clhaz Tan]mlama Formunu teklrf zarfl içinde sunacaklardır.TlTUBB

na kayltll Ve

sağllk Bakanllğl ta.aflndan onayll olmayan kalem/kalemlere ait

tek fler değerlendirmeye a lnmayacaktür

Önemli

11-Teklüf ed]]en her kalem içün,

ayll ayrı teklif tarihi itibariyle teklif velmeye yetkili ithalatçl, tedarikçi Veya bayi olduklarlnl gösterir, Ulusal Bilgi

Bankasl internet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bi19i Folmunu teklif zarfı içinde sunacaklardı.
Fiyat teklif cetveline teslimat süreleİi mutlaka yazllmalldır
1

Önemli

TEsLiMAT süREsi,UBB KoDU,MARKA BELiRTiLMEYEN TEKLiFLER DEĞERLENDiRME Dlşl
oLAcAKTlR,TEKLiFLER slRA NUMARAsıNA GöRE VERiLMELiDiR.
irtibat Fax: 0324 241 oo 90 TLF: 0324 241 oo o0 - 2570-2571
Fiyat opsryonu en az 45 gün olacaktlr
serdar ÇLJl,UR
llastaıre MüdOr Yrd

NOT : Ilanlarımız

ır rvrr .mersin,e

du.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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ALLERJEN soLÜsYoNLARl TEKNiK şARTNAMEsi

.

Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.

.

YüksekstandarttaalerjenlerdenoluşmaıldIr.

.

cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

.

+2/+8 'C'de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.

ı

steril olmalıdır.

ı

80-100 test yapılabilmelir.
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