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Hastanemizin ihtiyacr olan aqafrda cins ve miktarr yazrh malzemeler 47i\4 Sayrh l(amu ihale Kanunun
maddesi geref,ince DoSrudan Temin Usulii ile aqa$rda yaz:Jldari$artlarda sahn ahnacallhr.

22Jd,

Idari $artlar;
Teklif mektubu aga$da belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir.'leslim edilememesi halinde
0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@2hotmail.com adresine mail olarak
gonderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash g6nderilecektir.
2. Teklif mektuplan yazrb, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmry
olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazr ile agrkga yazrlmrq olmahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin harig ya da ddhil oldu$u belirtilmelidir, kazrntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.
4. Teklif verilen ma,lzemelerin markalan, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin siparigine miiteakip teslim
si.ireleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekiiny'krsmi teklif i.izerinden deSerlendirilecektir.
6" Soz konusu ahm ile ilgili ti.im vergi-resim ve harqlar, ulaqrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. $artname diizenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gOnderilecektir.
8. istenildifi-inde ma]lzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satrn alma birirnine teslim edilecektir.
9. Idaremiz ahmr yaprp yapmamakta, diledi$-i miktarlarda yapmakta ve uygun becleli tespitte serbesttir.
10. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayh Miikerrer Resmi Gazetede yaymlanara k yi.iriirlii Se giren; Sosyal Gi.ivenlik
Kurumu Sa$hk Llygulama TebliSi gerefi iiriinlerinizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiittir firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazrlacaktrr. Ayrrca
Medulaya kayrth r:lduSuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
11. Teklifi kabul edihn firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdenizde kaldr$rnrn bildirilmesine miiteakip

1.

en geg 3(Ue) gi.in igerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafmdan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisy,cnuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
12. Malzemelerin fatuLrasr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
13. Taahhiidiin yerinr: getirilmemesi halinde istekli 4734 sayh Kanunu'nun l0.madldesi "f" bendine istinaden
(ihale tarihinden 0nieki beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye yaptrsr iEler suasmda ig veya meslek ahlakrna
aykrn faaliyetlerde bulundugu bu idare tarafindan ispat edilen) idaremizin sorrraki ahmlannda ihale drqr
brrakrlu" Ayrrca yi.iklenicinin ba$h oldu$u Ticaret Odasr ve il Sanayi Nli.idiirliilklerine taahhiidiinii yerine
getirilmedi$i y azr 1le bildirilecektir.
74. Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul eclildi$i terrihten itibaren Ktitahya ili
Kiitahya itl Sagtrt Miidilrltigii Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh Doner Sermaye Biitqesinden britqe
imkAnlarr doSruhusunda en geq 180 giin iqerisinde ddenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikme
cezasr cidenmeyecektir.

15. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile biiti.in bu gartlan aynen kabul etmiq
sayrlacaktrr

16. Tekliflerinizi en geq 23.03.2022 gnnn Saat: 10:00'a kadar bekler, iqlerinilzde bagarrlar dilerim"

Op. Dr. Naci
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Bagbgtu'

Malzemenin Adr

S. No
1

PERIKARDIYOSENTEZ S]1TI

Miktarr

Birimi

2

ADET

NO

B. Fivatr

Toplam

TOPLAM (KDV Hariqtir

Yeni Mahalle Fuar alam.No:2 SirLav/ .13500 KUTAHYA
Doner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-posta satinalmasimav@hotmail. com
:

Tel/ Faks: 0 274 573 68 73
Genel Britge Vergi l{o: Simav V.D. 302037 50 68

PERiKARD|YoSENTEZ

igutu xiri

iqlerri igin gereken ttim I:nalzemeler ayrr paket igerisinde ( bir arada ) ve steril olarak sunulmalrdrr.
2. Perikard igerisinde srvr drenajr igin hazrrlaLnmrg olmahdrr.
3. Drenaj kateteri 6F kalrnlr[rnda diiz ya da "pigtail" ug formunda ve 60cm uzunlufundil olmahdrr.
4. Kit igerisinde girig igirr gereken ifneler ( I l8G -9 ve 1 5cm) dilatcir 0,03 5 " (inch) kalurlrLfir,da ve 80cm
uzunlufunda kllavuz tel olmalrdrr.
5. Medikasyon iqin gereken ifnelerve enjektorle birlikte drenzrj igin ihtiyag duyulan musluk, cjzel
enjektor (60m1) drenaj torbasr kit igerisinde olmahdrr.
6. Monitcirizasvon igin g,ereken kablo (klips qeklinde) olmalrdrr.
7. Steril or1iiler ve spanglar kit igerisinde kullanrma hazrr olarak bulundurulmalrdrr.
8. Kit steril. orijinalambala.irnda onaylt kodu ve iiretim ve son kullanrm tarihi kayrtla.yla birlikte

teslim edilmelidir.
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