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Konu: 500 RULO 2,5*6 BARKOD ETlKET ALIM1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu male
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu a l im J9 in KDV han'9 birim fiyat
tek l i f l e r in iz i TL uzerinden 28.07.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

BARKOD ETIKET1 (2,5*6 cm)

Sut
Kodu UBB Miktar

500

Birimi

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvam - Kase/tmza

Ek : Teknik $artname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.tla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis iirun numarasl (barkod)
olmahdir .
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi§ urun numarasl (barkodu) liste halinde verilmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenic in in yazili talebi iizerine en ge9 180
giin i f inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya fikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve (era Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayihr.
• Al imlanmiz kismi teklife a9iktir.

I utak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu iizeri Tutak/AGRl
(FaksNo: 0(472)4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



BARKOD ETiKETJ TEKNJK §ARTNAMESi
-Etiketler cah§makta olan sisteme uyumlu olacaktir.
-Barkod etiketinin olgiileri Rulo 2,5x6 olmahdir.
-Etiketlerl Rulo icerisende net 1000 adetli olmahdir.
-Kuse kagittan yapilmis olmali ve termal baski yapllabilmelidir.
-Etiketlerin yapiskam kolay kaldinlabilmeli ve kahnti birakmayan ozellik olmahdir.
-Termal baski yapan herturlij makinada kullanllabilmelidir
- Etiketler rulo seklinde olmahdir.
-Etiketlerin kenarlan radius (yuvarlak koseli) olmahdir.
- Etiketin kagidi 80 gr / m2 olmahdir.
- Kesim arahklan simetrik olmahdir.
- Uluslar arasi standartlarda olmahdir.
- Etiketler %50 nemli ortama -15 °C / + 55 °C isiya karsi dayanakh olmahdir.
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