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Proje Birimi

Konu: Dogrudan Temin Teklif Belgesi

Universitemiz Bilimsel Araqtrrma Projeleri Komisyonu tarafindan 4734 sayil KiK'in 3.md.(f) bendi uyarrnca desteklenen ve yiiriitiile
araqtrrma-geliqtirme projeleri igin gerekli mal/hizmetlerin ahmlarr igin diizenlenen 6554 sayrh Esas ve Usullerin 2lldll4d. Gdre do[rude
temin usulii ile ahmr yaprlacak agalrda cins ve miktarr beliftilen 5 kalem mallhizmet igin KDV harig tekliflerinizi en geg 13.11.2017 gilnii sa
16:00'a kadar Proie Birimine faks veya elden vermenizi rica ederim.
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S.NO ADET BiRiM MALZEME ADI BIRIM
FiYATI

TUTARI

I I $iqe Altretamine United States Pharmacopeia (usp) Reference Standard-500mg

2 1 Adet Thio-tepa 98%, Solid-lg

3 I $ite 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3 -phosphocholine99%- I 00mg

4 I $iqe I .2-d istearoyl-sn-glycero-3-phosphochol i ne99o o-250mg

5 I $iqe 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(l-glycerol) Sodium Salt 99% (tlc)-
l00ms

Not 1: Fiyatlar KDV harig, varsa stopaj dahil ve Tiirk Lirasr olarak verilecektir. Tiirk lirasr haricinde verilen teklifler delerlendirmeye
alrnmayacaktrr.

Not 2: Altematif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktrr. Krsmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markalan, modelleri, katalog numaralan ile gramajlarr, saflrk dereceleri ve varsa diger dzellikleri mutlaka
belirtilecektir. Talep edilenden farkh gramaj ydda ambalaj teklifleri de[erlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim siiresi iginde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Siire siparig
tarihini mi.iteakip baqlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi iizerinde firma kaqe ve imzasr, vergi ve iletigim bilgileri, teklifi diizenleyen ilgili kigi bilgileri mutlakayer
almalrdrr.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik qartname varsa; $artnameye cevaben teknik gartnameyi okudum hiikiimlerini aynen kabul ediyorun
ifadesiyle firma kagesi ve yetkilinin imzasr bulunacaktrr.

Not 7: Teklif mektuplarr yukarrda beliftilen tarih ve saatte Proje Birimine teslim edilmelidir. Siire igerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu
degerlendirilmeyecektir.

Not 8: idare gerek gcirdii$ii takdirde scizleqme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tiim yasal vergi, resim ve harglar yiiklenici firmaya aittir.

Not 9: Kargo ile yaprlan teslimatlar da malzemenin krrrlmasr, eksik grkmasr, deforme olmasr veya 6zelliSini kaybetmesi halinde idaremiz
sorumlu deIildir.

Not l0: Yasakh firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Oldulu Birim : FEN FAKULTESI

Proje Yiiriitiictisii : Dog.Dr. Ozgiir ALVE

Proie No: 1705F268-1-G
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