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Konu: Serum fizyolojik

Hastanemizin ihtiyacr olan aqagrda cins ve miktan yazltmalzemeler 4734Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
maddesi gere$ince Do$rudan Temin Usulii ile aga$rda yazrh idari $arflarda sahn ahnacaktrr.
Idari $artlar;
Teklif mektubu aqagrda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde
0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak
g6nderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gcinderilecektir.
2. Teklif mektuplarr yazrh, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmq
olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya ya ile agrkqa yazrlmrq olmahdu,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya da dAhil olduSu belirtilmelidir, kaztntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr"
1. Teklif verilen malzemelerin markalan, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin siparigine miiteakip teslim
siireleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekiiq,/krsmi teklif tizerinden defierlendirilecektir.
6. Sdz konusu ahm ile ilgili ttim vergi-resim ve harqlar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancr iilkelerden temin edilen belgeler onayh Tiirkqe terci.imeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artname diizenlenmemiq olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gOnderilecektir.
f . istenildifiinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satm alma birimine teslim edilecektir.
10" Idaremiz ahmr yaplp yapmamakta, diledi$ miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayh Miikerrer Resmi Gazetede yaymlanarak yiiri.irli.i$e giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu SaShk Uygulama Tebligi gere$i iiriinlerinizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiitdr firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazlacakir. Ayrrca
Medulaya kayrth oldu$una dair belgelefini ibraz edeceklerdir.
12. Trbbi Cihaz Ytjnetmelikleri kapsamrnda olmayan malzemeler iqin iireticinin vef veya ithalatqrnrn bu
malzemenin Trbbi Cihaz Ycinetmelikleri kapsammda olmadrsrna dair beyam bulunacaktu.
13. Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdenizde kaldr$rrun bildirilmesine miiteakip
en gee S(beq) giin igerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafmdan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
14. Malzemelerin faturasr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
15. Taahhiidiin yerine getirilmemesi halinde istekli 4734sayir Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden
(Ihale tarihinden cinceki beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye yapqgr iEler srrasmda ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulundu$u bu idare tarafrndan ispat edilen) Idaremizin sonraki ahmlarmda ihale drgr
brrakrlrr. Aynca yiiklenicinin baf,h oldugu Ticaret Odasr ve il Sanayi Miidi.irliiklerine taahhiidiinii yerine
getirilmedifi yazr ile bildirilecektir.
16. Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildifi tarihten itibaren Klitahya ili
Ktitahya iti SagLt Miidiirli.i$ii Muhasebe Birimince 2027 }./rali yrh Doner Sermaye Biitgesinden biitqe
imkAnlan dogrultusunda en geq 150 gi.in igerisinde ddenecektir. Pegin cideme yaprlmayacak ve gecikme
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denmeyecektir.

17. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile biitiin bu gartlarr aynen kabul etmiq
sayrlacaktr
18. Tekliflerinizi en geq 20.05.2021 giini.i Saah 10:00'a kadar bekler, iglerinizde bagarrlar dilerim.
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