
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sayı : 8 07-02-2023
Konu : Fiyat Teklifi

Sayın,.................................................

Üniversitemiz BAP tarafından destekli, PYO.ZRT.1904.22.004 kod'lu proje için; ekteki teklif mektubunda belirtilen 1 kalem malzeme; Yükseköğretim 
Kurumlan tarafından, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01 12.2003 tarihli 2003/ 6554 
sayılı Kararnamenin Eki Esasların 21 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 1 kalem malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizin ekteki teklif 
mektubu ile 16/02/2023 günü saat 16:00'a tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

NOT: Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) “hızlı erişim / ihale duyuruları / doğrudan teminler” 
linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:
Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ.
Atakum / Samsun e-posta : masik@omu.edu.tr 
Faks : 0362 457 60 34 
Telefon : 362 312 19 19- 1150

Ekler:

1 -  Doğrudan Temin Teklif Mektubu 1 sayfa
2- Teknik Şartname 1 ad şartname

KDV Oranlarını ürünlerin Markalarını mutlaka belirtiniz
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2/7/2023 Ondokuz Mayıs Ü n ive rs ite s i BAP B irim i

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Alımın Adı / Numarası PYO.ZRT.1904.22.004/DOÇ.DR. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN / 8
Son Teklif Verme Tarihi 16.02.2023 günü saat 16:00'a

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası
Adresi :
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi

Teklif Cetveli

SıraNo Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Diğer Hususlar
1 Vitek reaktıf ka rt ( fu n g us) (20  ka rt/ku tu ) Kutu 1 — —

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata 
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi 
ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV H a riç ).........TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel
karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

. . - 02-2023
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 

Kaşe ve imza

İdari Şartname / Açıklamalar
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve 

düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik sü re s i.....takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, 

kurulum, montaj, sigorta, numune analizi v b .1 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen 
fiyata dahil edilecektir.

5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer 
Hususlar kısmında belirtilecektir.1

6 ........ 1

1 İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.
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Vitek reaktif kart (Gram negatif) Teknik şartnamesi

1. VİTEK® 2 ID kartları VITEK®2 cihaz ailesiyle kullanılmak üzere geliştirilmiş 

olamlıdır.

2. Steril ve güvenli şekilde tek kullanımlık olarak paketlenmelidir.

3. VITEK®2 GN ID kartı geniş çeşitlilikte Gram-negatif Enterikler, non- Enterikler ve 
yüksek oranda patojenik organizmaların hızlı ve doğru bir biçimde tanımlanmasını 

sağlamalıdır.

4. Kart boyutu 10 cm x 6 cm x 0.5 cm, 16 gram olmalıdır.

5. Ürünün miadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

6. Reaktif ve tek kullanımlık sarf malzemeleri kolay kullanım ve bağımsız izolatlarm ID 
ve AST sonuçlarını bağlayan izlenebilirlik için barkod etiketine sahip olmalıdır. Kutu 

içerisinde en az 20 mikroorganizma tanımlamak için gerekli test kartı olmalıdır.

7. Çalışma esnasında gerekli olacak tüm sarflar ve reaktifler beraberinde ücretsiz 

verilmelidir.
8. Ürün +4 °C'de saklanmalı ve soğuk zincir ile teslimatı yapılmalıdır.

9. Kimyasal madde, bir bütün halinde ve daha önceden bir başkası tarafından açılmadığı 

belli olacak şekilde üretici firma tarafından mühürlü olarak teslim edilmelidir.

10. Kimyasal maddenin son kullanma tarihinden önce en az 1 yıllık kullanım ömrü 

olmalıdır. Teslimat sonucunda ürünün son kullanma tarihi ile ilgili belirtilen şartı 

taşımadığı tespit edildiğinde, firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi 

taahhüt etmelidir.


