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Hastanemizin ihtiyacr olan agagrcla cins ve miktan yazilr malzemeler 4734 Sayrh Kamu ihalel Kanunun22/d

mac-ldesi gere$ince Dofiruclan Temin Uiulii ile aga$rda yazrh idari $artlarda sahn ahnacakhr'

iciari $artlar;
1. 'feklif mektubu agafitcla belirtilen tarih ve saate kaclar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde

O 274 51,3 6g 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak

gonclerilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gcinderilecektir.

2. Teklif mektuplan yazth, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrq

5.

6.

7.

8.

9.

10

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Ti.irk Lirasr) olarak verilmeli, I

Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq

bulunmamahdtr.
4 Teklif verilen malzemelerin markalan, ambalaj

siireleri teklif mektubunda bildirilecektir'

teklif eclilen bedel rakam veya ya ile agrkga yazrlmrq olmahdtr'

ya da ddhil oldufiu belirtilmelidir, kazmh, silinti, diizeltme

qekilleri ve ictarenin kesin siparigine miiteakip teslim

Op. Dr. Naci CACLAR
Baqhekim

Teklifler Genel Yekiiny'krsmi teklif iizerinden deserlendirilecekbir'

sciz konusu ahm ile ilgili ti.im vergi-resim ve harglar, ulagtm ve sigorta giderleri istekliye aittir'

$artname diizenlenmJmiq olup, tJnifterte birlikte "numuneler" hastanemize giinderilecektir'

istenildifiinde malzemele." aii kutulog teklif verrne saatine kadar satrn alma birimine tesliln edilecektir'

iclaremiialmr yaprp yapmamakta, ditedigi miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir'

25.03.2010 Tarihli ZZSZZ sayrl Mtikerrer Resmi Gazetede yayrnlanarak yiiriirlii$e giren; Sosyal Giivenlik

Kurumu Sa$hk Uygulama Teblifi gere$i iiri.inlerinizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve

Distribtittjr firma ve/veya BayI roa" teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazrlacaktrr' Ayrtca

Mec-lulaya kayrth oldufiuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.

11. T'eklifi kabul edilen fir*ayu yazrh siparig verilecek, altmtn uhclenizde kaldrgrnrn bildirilmesine miiteakip

en geg 3(Ue) giin iqerisinde malzemeier talipli firma veya temsilcisi tarafindan bizzat Hastanemiz

Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.

12. Malzemelerin faturasr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir'

13. Taahhiidiin yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayhKinunu'nun l0.maddesi "f" bendine istinaden
- 

lihale tarihinden onceki beq yrl iqinde, ihaleyi yapan idaieye y"lt1q iqler.suasmda i9 veya meslek ahlakrna

aykr, faaliyetlerde bulundu$u bu iclare tarafind'an ispat eclilen) idaremizin sonraki altmlarmda ihale drqt

brrakrlrr. Ayrrca yt-ikleniciniribagh oldufu Ticaret odasr ve il sanayi Miidi.irliiklerine taahhiidiinii yerine

getirilmedifii yazr ile bildirilecektir. .r , .- :dr-^--^.^ zjl!^r-..^
74. Mal/hizmet becleli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildifi tarihten itibaren Kiitahya Ili

xu,rtV" iti Sagtrt Miidiirliigii Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh Dciner Sermaye Biitgesinden biitqe

imkdnlarr clofrultusurrcla en geq 180 giin iqerisinde cidenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikme

cezasr odenmeYecektir.
15. Teklif veren firma kencli antetli teklif mektubunda vermiq olsa bile biiti.in bu qartlan aynen kabul etmiq

sayrlacaktrr
16. Tekliflerinizi en geg 01.03.2022 ginii Saat: 10:00'a kadar bekler,' iglerinizde baqanlar dilerim

S. No Malzemenin Adr Miktart Birimi UBB NO' B. Fiyatt Toplam

1 DEKSKETOPROFEN so MG /z}/.L A\4!q! 2.000 ADET

2 @2V!A.t'tI 2.000 ADET

3 osrseuprAzoN FOSFAT 8 MGf?_!4! svrqt 1.000 ADET

4 GENTAMiSitrtSulrer % 3 5 ML$I$E 50 ADET
)V HariTOPLAM (K
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