
T.C.
KUTAHyA vALiLiCi

il saGrrx uUounruGU
Ktitahya Simav Dog. Dr. ismail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLiF MEKTUBU

Konu: Mevsimlik lastik
siMAV/ KTiTAHYA

16/03.2022

Hastanemizin ihtiyact olan aqa$rda cins ve miktarlarr belirtilen
malzemelerin/ hizmetin Ahmr,
4734 sayit Kamu ihateleri Kanunu'nun22. Maddesinin (d) bendi htikmtine: gore yaprlacaktrr.

Hastanemizin. ihtiyacr olan agaSrda cins ve miktarlarr belirtilen malzemeleri/hizmeti
ne kadar bedelle verebilece $iniz/ yapabileceSiniz hususundaki teklil: mektubunuzu err geq
22 / 03 / 2022 gnnn saat 10 :00 'a kadar Dog. Dr. ismail KARAKUYLI Simav Devlet
Hastanesine gdnderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gonderilen tel<1if mektuplannrn
kabul edilmeyeceSin.i altnan tekliflerin deSerlendirilmesinin Hastane idarer;inin ryg,rrt
oldu$u zamanlarda yaprlacasrmn bilinmesini rica ederim.

Idari $artlar,
l. Satrn almadan doSan ttim masraflar saficrya aittir'. KDV ise Hastanemjize aittir.
2. Adr gegen i9 igin ayrrca nakliye, kargo, igqilik vb. higbir ricret odenmel,ecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parqalar takrhp, cihazgairgrr clurumda teslim edilecektir.
4. SOz konusu iq, sipariqi takiben 3 gi.in igerisinde Hasta nenin mesai saat;leri dAhilinde

08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5' Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul ,edildi$i tarihten

itibaren Ktitahya iti Sagtrt< Mtidrirtti$ii Muhasebe Birimince 2022Maliyrh D6ner
Sermaye /Genel Britgesinden britge imkAnlan do$rultusunda en geq 1t30 giin iqerisinde
odenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikine cezas odenmeyecektir.

6. Teklif veren firrna kendi antetli teklif mektubunda vermiq olsa trile t.it*i., bu qartlarr
aynen kabul etmiq sayrlacaktrr

7 . Teklifler genel yeki.i4lkrsmi teklif iizerinden degerlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once.hastanemize
teslim edilmesi, edilememesi halind e 0 274513 58 73 no lu telefona fal.s edilmesi veya
satinalmasimav'@hotmail.com adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise teklif
mektubunun ashnrn gonderilmesini rica ederim.
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