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Hastanemizin ihtiyacr olan aqa$rda cins ve miktarr yazthmalzemeler 4734Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
maddesi gereSince Dogrudan Temin Usulti ile aqaSrda yazrh idari $artlarda sahn ahnacakhr.

Idari $artlar;
1. Teklif mektubu aga$da belirtilen tarih ve saate kadar teslim edil.ecektir. I'eslim e<Iilememesi halinde

0 274 51,3 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak
gonderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gcinderilecektir.
2. Teklif mektuplan yazrlr, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazimak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrq

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Ttirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel ral<am veya yan ile agrkqa yazrlmrq olmahdrr,

Teklif edilen birim fiyata KDV'nin harig ya da dAhit oldu$u belirtihnelidir, kaztntr, silinti, di.izeltme
bulunmamahdrr.
Teklif verilen malzemelerin markalarr, ambalaj qekilleri ve idarenin kesin siparigine mi.iteakip teslim
siireleri teklif m.ektubunda bildirilecektir.
Teklifler Genel Yekiiry'krsmi teklif iizerinden defierlendirilecelitir.
Sdz konusu alrrn ile ilgili tiim vergi-resim ve harglar, ulagrm ve srigorta giderleri ir;tekliye aittir.
$artname diizenlenmemiq olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanetnize gOrrderilecektir.
istenildisinde nralzemelere ait katalog teklif verme saatjne kadar satrn alma birimine teslim edilecektir.
Idaremiz ahmr.yaprp yapmamakta, dilediSi miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
25.03.2010 Tarihli 27532 sayfi Miikerrer Resmi Gazetede yayurlanarak yiiriirliifie giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu Saghk Uygulama Tebli$i gere$i iiriinlerinizin TifUUn Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribi.ittir firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proforrnada mutlaka yazilacaktu. Aynca
Medulaya kayrth oldufruna dair belgelerini ibt az edeceklerdir.
Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhclenizde kaldr$rmn bildirilmesine miiteakip
en geg 3(Uq) giin igerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi taraimdan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilec'ektir.
Malzemelerin filturasr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
Taahhiidiin yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 say/r Kanunu'nun 10.mad,Cesi "f" bendine istinaden
(Ihale tarihinden dnceki beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye ya'ptrfi igler srasmcla ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerrde bulunduSu bu idare tarafindan ispat edilen.) idarernizin sonraki ahmlarrnda ihale drqr
brrakrlrr. Ayrrca ytiklenicinin baSh oldugu Ticaret Odasr ve Il lianayi MOdtirltil:lerine taahhiidiinii yerine
getirilmedigi y evr ile bildirilecektir.
Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisy'onunca kabul edildi$i tarihten itibaren Kiitahya ili
Ki.itahya itl Sagtrt MiidtirliiSi.i Muhasebe Birimince 2022 MeJi yrh D6ner Sermaye Biitqesinden biitqe
imkAnlarr doSrultusunda en geq 180 gi.in igerisinde ddenecektir. Peqin 6deme yaprlmayacak ve gecikme
cezasr odenmey.ecektir.

15. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiq olsa bile b,titiin bu $artlarr aynen kabul etmig
sayrlacaktrr

16. Tekliflerinizi err geq 23.03.2022 gnnn Saat: 10:00'a kadar bekler, iglerini:zcle baqarrlar dilerim.
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S. No Malzemenin Adr Miktarr Birimi UBB NO B. Fiyatr Toplam
1 SERUM SETI 20.000 ADI]T

TOPLAM (KDV Harictir )

Yeni Mal-ralle Fuar alanr.No:2 liimav/ 43500 KUTAHYA
D6ner Sernraye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-posta:satinalmasimav@hotm.ail.com

Tel/Faks: 02745136873
Genel Biitge Vergi NIo: Simav V.D. 302 037 50 68



srnuM srri {'"v.} i{5rurli rf KryK gnfTtry*VfSi

.l'lJor Ioksik trbbi PVC'den tlretiinril olmalr

)"-5teril ve rekli paketir:nrni6 olmalr

3-Hava giritrli deinre Llcu i:ulunmal; ve delme ucu 150 slandartlarlrm uygun olrnalr

4-'{.ap: akh ba kteri fi ltresi olma I r

5- A;rna i<a paila klerrtrpi olrnalr

6-Danila ayarlaytctst olmalr ve az miklardaki mayiyi istenen gekilcle r,'erebilnreli

7-Darnla ayarlaytctsl parmakla kolayca kavrarrabil*n ve makaranrn istenen yoire hareketini
kolai/ialtiri bilecek buyuklr.:kte olmall

7 -Enjel<siyarl portu olnra I r

8Hc;rtum uzunlLrgu en az 1",5 rl oinralr ve l<ing yap*sarcsalt

9-2* darnla=lrr I olrnair

10-Ucu luer veya a1uia1l<annel<torlu olmalr

1I"'llaznesiyunrulak vr: Iiolay dolabilir olnralrve en ez 12*z c.c hacminde olnr;:lr

12-l-iazne tabaninda sabit 15 mil<ronlul<. nrayi filtre si olmall

1"3-5leriiizasyon ve scin kullantm tarihi ambalaj uzerinde belirtilrnig olrnalr, raf omru depo tesliminclerr
ilib;ren en az2 yrl olma1r

14-Steriliteyi bozm;rdan agrlabilecek ;e kiide paketlenmiS olmalr

15-l50 veya T5[ kalrte belgeierinden birine sahip olrnair ve CE'ye uyp;unluiurru beigelendirrnelidir


