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Konu: Serum seti

Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve rniktan yazrhnalzemeler 4734 Sayrh Kamu Ihale Kanuntn22/d
maddesi gere$ince Do$rudan'l'e:min Usulti ile aga$rda yazrh Idari $artlarda satrn almacakttr.
idari $artlar;
1. Teklif mektubu agafrda belirtilen tarih ve saate kadlar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde
0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya cla satinalmasimav@hotmail.cr:m adresine mail olarak
g6nderilecektir. Daha sc,nra teklif mektubunun ash gcinrlerilecektir.
2. Teklif mektuplan t,azrh, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrq
olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirk I-irasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam v'eya ya^ ile aqrkga yazrlmq olmaltdtr,
Teklif edilen birirrr fiyata KD\/'nin harig ya da ddhil oldu$u belirtilrnelidir, kaztntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.
4. Teklif verilen malzenrerlerin markalarr, ambalaj r;ekilleri ve idarerrin kesin siparigine miiteakip teslim
siireleri teklif mektubur.da bildi rile,cektir.
5. Teklifler Genel Yelci.iry'lcrsmi teklif tizerinden def,erlenclirilecektir.
6. Sciz konusu ahm ile ilp;ili ti.im vergi-resim ve harglar, ula$tm ve sigortra giderleri istekliye aittir.
7. $artname diizenlenmerrrLig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize g0nLderilecektir.
8. istenildi$inde malz;em.el,ere ait katalog teklif verme saatine kadar satm alma birimine teslim edilecektir.
f . idaremiz ahmr yaprp ;zapmamakta, diledilii miktarlarda yapmakta ve ulrgun bederli tespitte serbesttir.
10. 25"03.2010 Tarihli 117532isayir Miilcerrer I(esmi Gazetede yaynlanarak yi.iri.irlti!;e giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu Sa$hk Uygula.ma TebliSi gere$i iiriinlelinizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribi.ittir firma vey'reya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutllaka yaziacaktr. Ayrrca
Medulaya kayrth o ldu $una dair bel gele r rni ibr az edeceklerdir.
11. Teklifi kabul edilen f.irrnaya yazrh siparig verilecek, ahrnrn uhdenizrle kaldr$rnrn bildirilmesine miiteakip

en geg 3Gq) gi.irr iEerrisinde malzemel:r talipli firma veya temsilcisi tarafindan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyonurra istenen belgeler ile birlikter teslim edilecektir.
12. Malzemelerin faturasr n'ral teslimi ilte birlik.te hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
13. Taahhiidiin yerine gelililmemesi halinde rbtekli 47'34 sayh Kanunu'nun l0.madclesi "f" bendine istinaden
(ihale tarihinden cinieki beq yrl iginde, ihalteyi yapan idareye yaptrSr iqler suasmda ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulundu$u bu idare tarafindan ispat edilen) Idaremizin sonraki altmlarmda ihale drgr
brrakrlrr. Ayrrca yiikhnicinin ba$h olclu$u Ticaret Odasr ve il Sanal,i N4tidiirliiklerine taahhiidiinii yerine
getirilmedi$i yazr ile bildirilecektir.
M" Mallhiz b"d"li, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren Kiitahya ili
"t Sagtrt lVtiidiirlii$ti Muhasebe Birimimce 2022 Mali yrh Di)ner Sermaye Biitqesinden biitqe
Kiitahya iti
imkAnlarr do$rultusun<la en geq 180 giin iqerisinde Odenecektir. Perqin cideme rraptlmayacak ve gecikme
cezasr odenmeyecektir.
15" Teklif veren firma kenrli antetli teklif mektubundla vermiq olsa bile, biittin bu gartlart aynen kabul etmiq
sayrlacaktrr
16. Tekliflerinizi en geq 21i.03.2022 gi.ini.i Saat: 10:00'a kadar bekler, iglerlinizde bagarrlar dilerim.
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