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Kiitahya Simav Dog. Dr. ismail Karakuyu Devlet Hastanesi
TEKLiF MEKTUBU

SiMAV/ KUTAHYA

Konu: Agr dolabr srcakhk takip sistemi lisansr

01.07.2027

Hastanemizin ihtiyacr olan aqaSrda cins ve miktarlan belirtilen malzemelerin/hizmetin
Ahmr,

4734 saylt Kamu ihaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi
hiikmtine gcire yapilacaktrr.

Hastanemizin ihtiyacr olan agaSrda cins ve miktarlarr belirtilen malzemeler i/hizmettne
kadar bedelle
verebilece$in!_lVlvabilece$iniz hususundaki teklif mektubunuzu en geq
og.o7.zoz:Igiinii saat 10 :00,a kadar
Dog'Dr'Ismail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gdnderilmesini,
belirtilen tarih ve saatten sonra
gonderilen teklif mektuplarrmn kabul edilmeyece$ini ahnan tekliflerin deSerlendirilmesinin
Hastane idaresinin
uygun oldu$u zamanlarda yaprlaca$rnrn bilinmesini rica ederim.
Idari gartlar,
1' Satrn almadan do$an tiim masraflar satrcrya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2' Adr geqen is iql a-ylca nakliye, kargo, igqilik vb. hiqbir iicret ddenmeyecektir.
3' Gerekli olan Yedek Parqalar takrhp, cihaz qahErr durumda teslim edilecektir.
4' Sdz konusu ig, sipariEi takiben 5 gi.in iqerisinde Hastanenin mesai saatleri dahilinde 0g.00-16.00
saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5 Mal/hizmet bedeli,bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiSi tarihten itibaren Kiitahya ili
les_limatrn
Sa$hk Miidiirhi$i.i Muhasebe Birimince zoit lvtatiyrh Ddner Sermaye
BtitgeJinden biitqe imkanla,
doFultusunda en geg 150 gtin igerisinde ddenecekiir. Pegin cideme yaprlmayacak
ve gecikme cezasr
odenmeyecektir.

6'

Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile bi.itiin
bu gartlan aynen kabul ehnig

7.

Teklifler genel yeki.i4,/krsmi teklif iizerinden de$erlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukarrda belirtilen tarihte, mesai bitiminden 6nce hastanemize
teslim edilmesi,
edilememesi halinde 0 274 51,3 68 73 no lu telefona faks edilmesi veya
satinalmasimav@hotmail.com
adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun
g6"derilmesini
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GENEL TOPLAM

Yeni Mahalle Fuar alaru No:2 Simav/ 43500 KUTAHYA
D6ner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-posta :satinalmasimav@hotmail. com

TellFaks: 0274StZ68Zg
Genel Br.itge Vergi No: Simav V.D. ZO2O3Z
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