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Kiitahya Simav Dog. Dr. ismail Karakuyu Devlet Hastanesi
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siMAV/ KiraHye
16/03.2022

Konu: Mevsimlik lastik

Hastanemizin itLtiyact olan aqaSrda cins ve miktarlarr belirtilen
malzemele r in f hizmeti n Ahmr,
4734 saylt Kamu ihaleleri Kanunu'nun22. Maddesinin (d) bendi hrikmriner gore yaprlacakhr.
Hastanemizin ihtiyact olan aqaSrda cins ve miktarlarr belirtilen malzemeleri/hi:zmeti
ne kadar beclelle verebilece fiiniz/yapabilece$iniz hususundaki teklif mektubunuzu err geq
22/ 03 / 2022 gnnn saat L0 :00'a kadar Dog. Dr. ismail KARAKUYLI Simav Deviet

Hastanesine gonderilrnesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gonderilen tel4if mektuplarrmn
kabul edilmeyece$ini altnan tekliflerin deSerlendirilmesinin Hastane idarer;inin,rygr^
olduSu zamanlarda yaprlacaSrmn bilinmesini rica ederim.
Idari $artlar,
l. Satrn almadan do$an ttim masraflar sahcrya aittir:. KDV ise Hastanem.ize aittir.
2. Adr gegen iq igin ayrrca nakliye, kargo, igqilik vb. hiqbir i.icret oclenmel,ecektir.
3. Gerekli olan Yedek Pargalar takrhp, cihaz qahqrr clurumda teslim edilecektir.
4. Soz konusu ig, sipariqi takiben 3 giin igerisinde Hasta nenin mesai saatleri dAhilin.de
08.00-16.00 saatler:inde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten
itibaren Kutahya iti Sagtrt< Mudiirkigu Muhasebe Birimince2}22Mali yrh D6ner
Sermaye /Genel Biitgesinden biitge imkAnlan do$rultusunda en geq 1ti0 grin igerjsinde
odenecektir. Peqin odeme yaprlmayacak ve gecikme cezasl odenmeyeceklir.
6. Teklif veren firrna kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile ttit.i., bu qartlarr
aynen kabul etmiq sayrlacaktrr
7 " Teklifler genel yekii4lkrsmi tektif iizerinden de$erlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukartda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once hastanemiz;e
teslim edilmesi, eclilememesi halinde 0 274513 68 73 no lu telefona fatr<s edilmesi veya
satinalmasimar'@hotmail.com adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise teklif
mektubunun ashnrn gonderilmesini rica ederim.
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