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Hastanemizin ihtiyacr olan aqa$da cins ve miktarlan belirtilen

malzemelerin/ hizmetin Ahmr,
+i3+ sayfiKamu ihaleleri Kanunu'nun22. Maddesinin (d) bendi htikmtine gore yaprlacaktrr.

Hastanemizin ihtiyacr olan aqa$rda cins ve rrLiktarlarr belirtilen malzemeleri/hizmeti

ne kadar bedelle verebiiece $iniz/yapabilece$iniz h'ususundaki teklif mektubunuzu en geq

0g / 03 / 2022 gnnn saat 10 ,d0 'u kadar Dog. Dr. ismail KARAKU'YU Simav Devlet

Hastanesine gonderilmesini, belirtilen tarih ve saat.ten sonra gorrderilen teklif mektuplarrmn

kabul edilmeyecegini ahnan tekliflerin de$erlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun

oldu$u zamanlarda yaprlaca$rnrn bilinmesini rica ederim.

idari $artlar,
1. Satrn almadan do$an ttim masraflar satrctya aittir. KDV ise Hastanemize aittir'

2. Adr gegen iq igin iy.r., nakliye, kargo, iqqilik'rb' hiqbir ticret odenmeyecektir'

3. Gerekli olan Yedek Pargalar iakrhp, crhazgahllrr dururnda teslim edilecektir.

4. Soz konusu iq, sipariqi takiben 3 gtin iqerisinde Hasta nenin mesai saatleri dAhilinde

08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir

5. Mal/hizmet bedeli, teslimailn uitiritip muaye.ne komisyonlrnca kabul edildi$i tarihten

itibaren Kutahya ili sagtrt< Miidurtii$ii Muhasiebe Birimince2022 Mali yrh Doner

Sermaye /GenL1 Btitqelinden biitqe irnkar,lun do$rultusun,la,en geg 180 gtin igerisinde

odenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikme cezast odenmeyecektir'

6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiq olsa bile biittin bu gartlan

aynen kabul etmiq saYrlacaktrr

1. tLHifter genel yekii4lkrsmi teklif iizerinden deSerlendirilecektir.

Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, rnesai hitiminden once hastanemize

teslim edilmesi, edillmemesi halind e 0 274513 68 73 no lu telefona faks edilmesi veya

satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise tekiif

mektubunun asltrun g6nderilmesini rica ederim'
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