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Hastanemizin ihtiyacr olan agaSrda cins ve miktarlarr belirtilen
malzemelerin/ hizmetin Ahmr,
4734 sayir Kamu ihaleleri Kanunu'nun22. Maddesinin (d) bendi htikmtine gore yaprlacakhr.

Hastanemizin ihtiyacr olan agaSrda cins ve miktarlarr belirtilen malz,emelerif hizrneli
ne kadar bedelle verebilece$iniz/yapabilece$iniz hususundaki teklif mektubunuzu en geq

22/ 03 / 2022 gnnn saat L0 :00 'a kadar Dog. Dr. ismail KARAKUYU Simav Devlet
Hastanesine gonderilrnesini, belirtiien tarih ve saatten sonra gonder:ilen teklif mektuplarrnrn
kabul edilmeyece$ini ahnan tekliflerin deSerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun
oldu$u zamanlarda yaprlaca$rmn bilinmesini rica ederim.

Idari $artlar,
1. Satrn almadan do$an ti.im masraflar satrcrya aittir. KDV ise Hilstanem.ize aittir.
2. Adr gegen iq iqin ayrrca nakliye, kargo, igqilik vb. hiqbir ricret Odenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Pargalar takrhp, clhaz gahqrr durumda teslim edilecektir.
4. Soz konusu ig, siprarigi takiben 3 giin igerisinde Flasta nenin mesai saatleri ddhilinde

08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizrnet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildif,i tarihten

itibaren Kritahya itl Sagtrt< Mridtirhi$ti Muhasebe Birimince2022 Mali yrh Doner
Sermaye /Genel tsritgesinden britqe imkAnlan doSrultusunda en geq 180 giin igerisinde
odenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikme cezasl ddenmeyecektir.

6. Teklif veren firmzr kendi antetli teklif mektubuncla vermiq olsa bile bttrin bu qartlarr
aynen kabul etmiq sayrlacaktrr

7 " Teklifler genel yekii4lkrsmi teklif iizerinden de$erlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukarrda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once hastanemize
teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 274 513 68 73 no lu telefona faks edilmesi veya
satinalmasimav@)hotmail.com adresine mail olarak gonderilmesi da.ha sonra ise teklif
mektubunun ashnrn gonderilmesini rica ederim.

op. Dr. Naci QAG LA{,"YY
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GENEL TOPLAM

Yeni Mahalle Fuar alam No:2 Sim.av/ agS00 futaHya
Dorrer Sermaye Vergi No: Sirnav V.D. 770 087 25 20

e-posta:satinalmasimav@hotnrail.com

Tel/ Faks: 0 274 51,3 68 73
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