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Hastanemizin ihtiyacr olan agagrda cins ve miktarr yazrhmalzeme:ler 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
maddesi geregince Do$rudan Temin Usulti ile agairda ya:zrh idari $artlar<la sahn almacakhr.
Idari $artlar;
1' Teklif mektubu agaSrda belirtilen tarih ve saate kaLdar teslim ediler:ektir. Teslim edilememesi halinde
0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da ga!!4lrlmasimav@hotmail.c:om adresine mail olarak
gdnderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gcinderilecek:tir.
2. Teklif mektuplan yazrlt, ad-soyad vef veya ticaret unvanr yazrhnak suretiyle yetkili kiEilerce imzalanmrg
olmahdrr.
3' Teklifler TL (Ttirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif e,dilen bedel rakeim veyaya^ile aqrkqa yazrlmrg olmahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin harig ya da dAhil oldugu belirtilmelidir, kazrntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.
4. Teklif verilen malzemelerin markalart, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin sipariqine miiteakip teslim
siireleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekiinlkrsmi teklif iizerinden degerlendirilecektir.
6. Sdz konusu ahm ile ilgili ttim vergi-resim ve harqlar, ulagrm. ve sig;orta giderleri istekliye aittir.
7. Yabanct iilkelerden temin edilen belgeler onayh Tiirkqe terciimeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artname diizenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gonderilecektir.
f . istenildiginde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar r;ahn alma birim:ine teslim edilecektir.
10. Idaremiz ahtnr yaplp yapmamakta, diledigi miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
77. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayh Miikerrer Resmi Gazetede ),aymlanarak ytrtirltilie giren; Sosyal Gi.ivenlik
Kurumu Saghk Uygulama Tebligi gerefi iiriinft:rinizin TIITUB]B Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiittir firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birhikte proformada mtrLtlaka yazrlacakhr.Ayrrca
Medulaya kayrth olduguna dair belgelerini ibraz edeceklerclir.
12. Ttbbi Cihaz Yonetmelikleri kapsamrnda olmayan malzerneler igin iireticinin ve/veya ithalatqrnrn bu
malzemenin Trbbi Cihaz Yonetmelikleri kapsamrnda olmadr$rna dair beyanr bulunacakhr.
13. Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdernizde kaldr$rmn bildirilmesine miiteakip
en $eE S(beq) gi.in igerisinde malzemeler taliprli firma rreya temsilcisi tarafrndan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim eclilecetrltir.
14. Malzemelerin faturasr mal teslimi ile birlikte hastaLnemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
15. Taahhiidiin yerine getirilmemesi halinde istekli 4,734 sayh Kanunu'nun l0.madctesi "f" bendine istinaden
(Ihale tarihinden cinceki beg yrl iqinde, ihaleyi yapan idareyr: yaphgr igler srrasrnda ig veya meslek ahlakma
aykrn faaliyetlerde bulundugu bu idare tarafindan ispat eclilen) idaremizin sonraki ahmlarrnda ihale drEr
brrakilrr. Ayrrca yiiklenicinin ba$h oldugu Ticarert Odasr ve il Sa.nayi Miidiirliik.terine taahhiidiinii yerine
getirilmediSi y azr lle bildirilecektir.
1,6' Mal/hizmet bedeli, teslimahn bitirilip muayene liomisyonunca kabul edildifi tarihten itibaren Kiitahya ili
Kiitahya iti Sagtrt Mtidiirltigi.i Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh Drinei Sermaye Biitqesinden Li.itge
imkAnlarr do$rultusunda en geq 180 giin igerisinde cidenecektir. Pegin cideme y,aprlmayacak ve gecikme
cez ast

ci

denmeyecektir.

17. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile btitiin bu gilrtlan aynen kabul etmig
sayrlacaktu

18. Tekliflerinizi en geg 04.03.2022 gnnn Saat 15:00 'a kadar bel<ler, iqlerinizde baqarrlar dilerim.
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1-Kitler Hrzh (l-10 dakikada) sonug vermelidir,
2-Kitlerin Spesifite ve sensivitesi ytiksek
olmal:,drr.
3-Test serumlarr monoklonal olmahdrr.
ambalaj, olmarr ve miatlarr en az iki yi (2)ormarrclrr.
1 ^orliTl
damlahklarru [uiru,i,ro,clna" yeterri ormarr,
en az5 ml,rik
;*T}ji|,}fi',Xli.Tbalajdaki
ambalajlar
9-?':"I
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tgspit edildilinde firma yenisi ile defiigtirnrelidir.
ak gorte net -ol arak saptanab ilmelidir"

8-Antijenler likit formda olmahdrr.
kitler ihaleden sonra clemonstre: edihnelidir.

9-Daha cjnce denenmemiq
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