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Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve rniltarr yazhmalzemeler 4734Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
macldesi geref,ince Do$rudan T'emin Usulii ile aga$rda yazrh iclari $artlarda satm almacakfir.

Idari gartlar;
7. Teklif mekhrbu aga$rda belirtilern tarih ve saale kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde

0 274 513 58 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak
gcinderilecektir. Daha sonra teklif mr:ktubunun asl. gdnderilecektir.
2. Teklif mekhrplart yazth, ad-soyad vef veya t:carert unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kiqilerce imzalanmrg

3.

olmahc-lrr.
Teklifler'IL (I-rirk l.irasr) olaral.r verilmeli, tek]if er,liler:r bedel rakam veyaya^ ile agrkqa yazrlmrg olrnahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KD'V'nin hariq yrr da dAhil oldugu belirtilmelidir, kazrnh, silinti, di.izeltme
bulunmamahdrr.
Teklif verilen malzemelerin rnarkalarr, ambillaj qekilleri ve idarenin kesin siparigine mtteakip teslim
stireleri tekl;if mektubunda bildiirilecektir.
Teklifler Ge nel Yekii4lkrsmi teklif iizerinrlerrL deferl:ndirilecektir.
Soz konusu ahm ile ilgili tiim vergi-resim ve harqlar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
Yabanct iilkelerden temin edilerr belgeler o:na1'h T{irk<;e terciimeleri ile birlikte verilecektir.
$artname dtizenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gonderilecr:ktir.
istenilc-lifiincle malzemelere ait trratalog teklif vr:rme sa;etine kadar satrn alma birimine teslim edilecektir.
Idaremiz ahmr yaprp yapmamakta, diledigi miktarlarria yapmakta ve uygun becleli tespitte serbesttir.
25.03.2010 Tarihli 27532 sayh l\{iikerrer Resrrri Gazetede yayrnlanarak yi.iriirlti$e giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu Sa1[hk Uygulama Tetrligi geregi tiriinlerinizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribi.itiir firma ve/veya Bayi Kodu tekllifinizle birlikte proformada mutlaka ya:zrlacaktrr. Ayrrca
Medulaya kilyrth olduf,una dair belgelerini ibr,az erdeceklerdir.
Teklifi kabul edilen firmaya ya,zrh siparig velilecek, ahmrn uhdenizde kaldr$rnrn bildirilmesine miiteakip
en geg 3(Ue) giin iqerisinde malzemeler talip.ti firma veya temsilcisi tarafindan bizzat Hastanen.riz
Muayer.re Komisyonuna istenen belgeler ile bi.,likte tes;lim edilecektir.
Malzemelerin faturasr mal teslirni ile birlikle hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim e,Cilecektir.
T'aahhiic-ltin yerine gehrilmemersi halinde i:;tek1i 4',t24 sayh Kanunu'nun l0.maddesi ,,f,, bendine istinaden
(Ihale tarihirtden onceki beq yrl iqinde, ihahyi yapan idareye yaptr$r igler srrasrnda ig veya meslek ahlakrna
aykrn faaliyetlerde bulundu$u bu idare taraf:ndan ispat edilen) idaremizin sonraki alrrnlarrnda ihale drgr
brraktlrr. Aynca yiiklenicinin ba$h oldu$u Ti(:aret Oclasr ve il Sanayi Miidiirliiklerine taahhiicliinii yerine
getirilmediS i y azt lle bildirilecelctir.
Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayer:re komisyonunca kabul edildi$i tarihten itibaren Kiitahya ili
Kiitahya iti Sagtrt Miicliirliigii Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh D6nei Sermaye Btitqesinden biitqe
imkAnlarr dofirultusunda en geq 180 gi.in igerisinde ridenecektir. Pegin cideme yaprlmal,acak ve gecikme
cezasr ciden rneyecektir
Teklif veren firma kendi antetli teklif mek.tubuncla vermig olsa bile biitiin bu gartlarr a,Fnen kabul etmig
sayrlacaktrr
Tekliflerinizi en geq 09.02.2022 6;iinii Saat: 1.0:tr0'a kadlar bekler, iglerinizde bagarrlar dilerj:m.
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Yeni N{ahalle Fuar alanr.No:2 Simav/
Doner Sermaye Vergi No: llimav V.D.
e-posta :satrnalmasimav@hotmail.com

43500 KUTA.HYA
770 087 252C1

Tel/Faks: 0 274 ai73 68 73
Cenel Biitqe Vergi No: Simav V,D. 302037 50 68
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