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KUTA}{YA VALiLiGi
il saGlrr< rrauounr_ue;u
Ktitahya simav Dog. D,. isrmail Karakuyu Devlet Haslranesi

sil,aavlxtrragya

Konu: ilaq

03.02.2022

Hastanetni:zin ihtiyacr olan aga$rda cins ve mil<tan yazrlt malzemeler
4zz4Sayrh Kamu ihale Kanun
macldesi gerefince Do$rudan Temitt Usuli.i ile agag;rda yazrhidari$artlarda
satrn alnacakhr.

1'

Idari $artlar;

'n

22/d

Teklif mel':tubu aga$rda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir.
Teslim eclilememesi halinde
51'3 58 73 nolu telefona faks edilecek ya cla satinalmasimav@hotma:il.com
adresine mail olarak
gdnderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun astr gcinderilecektir.
2' Teklif mehtuplan yazir, ad-soyad ve/ve5'a ticiret unvam yazimak suretiyle yetkili kiqilerce
imzalanmrg

0 274

olmahcltr.

3'

Teklifler TL (Tiirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam
veya ya^ ile agrkqa yazrlmrq olmalclrr,
Teklif eclilen birim fiyata KDV'nin hari<; yir da ddhil oldu$u beliriilmelicl
t:r, kaztntr, silinti, diizeltme
bulunmaLrrLahdrr.

4' Teklif verj:len malzemelerin

markalart, amtralaj gekilleri ve idarenin kesin siparigine mriteakip testim
siireleri telilif mektubunda bildirilecektir.
5' Teklifler Genel Yekti4lkrsmi teklif iizerinde. de$erlendirilecektir.
6' 56z konuLsu ahm. ile ilgili ti.im vergi-resim rze hargl-ar, ulagrm ve sigorta
istekliye aittir.
7. Yabancr tilkelerden temin edilen belgeler onalzll Ttirkqe terciimeleri ile giderler:i
birlikte ,verilecektir.
8' $artname cliizenlenmemig olup, tekliflerle bt]ikte "numuneler''' hastanemize g;onderilecektir.
istenilcli6iinde malzemelere aii katalog teklif verme saatine kaclar
satur alma
teslim eclilecektir.
?^
l0 Iclaremiz ahrnt yaprp yapmamakta, clilecli!i miktarlarcla yapma.kta ve uygunbilimine
bedeli tespitte serbesttir.
71' 25'03'2010]-arihli 27532 sayil Miikerrer Iilesrni Gazetede yayr.Ianarat

girln; Sosyal Giivenlik
Kurumu Saglk Uygulama Tebligi gere$i iiriinlerinizin TiTUBB xuyrilii.it.ttig"
Num,arasr, varsa s[-IT Kodu ve
Distribiitltjr firma vefveya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka
yazrlacaktrr. Ay,ca
Medulaya

.kayrth orduguna clair belgelerini. ibraz edecekrerdir.
12' Teklifi keLbul edilen firmaya yazrh sipariq verilecek, aLmrn uhclenizde
kaldr$,rrnrn bildirilmesine miiteakip
en ges 3fliq) giin iqerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafinclan
bizzat Hastanemiz
Muayene K.omisyonuna istenen belgeler iler birlikte teslim edilecektir.
13' Malzemelerin faturast mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna
teslim eclilecektir.
1'l Taahhtidlin yerine getirilmemesi halinde ir;tel.rli 4734 sayhKanunu'nun i0.macldesi
,,f,,
bencline istinaclen
(Ihale tar'ihinden cjnceki beq yrl iginde, ihaleyi yapan idareye
yaptrgr iqler srrasurda i9 veya meslek ahlakrna
aykrrr faali'yetlerde bulundufiu bu idare tarafrnclan ispat eafun;
iiur"miril, rcr.,.uti a1m]arrncla ihale drgr
brrakrltr' Ayrrca ytiklenicinin bagh oldu$u Tir::aret od^as, ve il sianayi
Miidiirliiklerine taahhiidii.ii yerine
getirilme<Ii1[i yazr ile bildirilecektir.
15' Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul
edildigi tarihten itibarer-r Ktitahya ili
Kiitahya it,i sagtrt Mtidiirlii$ii Muhasebei Birimince'2022 Mali yrh Dcinei
Sermaye Biitgesinclen biitqe
imkAnlarr cloBrultusunda en geq 180 grin igerisinde cidenecektir"
iregin 6deme yaprlmayacak ve gecikme
cezasr cidenmeyecektir.

16' Teklif veren firma kendi antetli teklif mektutrunda vermig olsa
bile biitiin bu gartla. aynen kabul etmig
sayrlacaklrr

T

l

Tekliflerini:ri en geq 09.02.2022 gnnn Saat: 10:00 'a kadar bekler,
iglerinizcle bagallar dilerim.

Op. Dr. Naci QACLAR
Baghekim
4

rurauya

Yeni Nlahalle Fuar alaru.No:2 Simav/ +:soo
Ddr.rer Sern.raye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-pos ta

:

sa

titraln-rasimav(Dhrotmail, com

Tel/Faks: 02745t36873
t3enel Btitqe Vergi No: Simav V.D. 302037 50 6g
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Malzemenin Adr
/ IV FLAKON
DYUM VALPr{OAT 400 MG 7 + Ur EN1
EIIEN FLAKON
LEVETIRASETAI\4 soo Irc 7 5 ML KONSANTRE
ixruzyoxlur COzslri ir EREN FLAKON
EITTAPENEM 1G ilM

UBB NO

TOPLA]\,[

Yeni lvlalralle Fuar alanr.No:2 Simav/ qgS00 fufeHne
D0ner Se.rrnaye Vergi No: Simav V.D. 770 Og7 25 20
e-posta

:sa

tinalmasimav@hotnrail.com

Tell Faks:

0 ZZ4 513 68 73

Genel Biitqe Vergi No: Simav V.D. 302 037 50 68

