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07.04.2022

Hastanemizin ihtiyao olan aga$rda cins ve miktarr ,lazrhmalzemeler 11734 Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
maddesi gere$ince Dogrudan Temin Usulii ile aga$rda yazrh idari $artlarda serhn ahnacaktrr.

idari gartlar;
1" Teklif mektubu aEajlrda belirtilen tarih ve saate kadar teslim ,edileceklir. Teslim edlilememesi halinde

0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasima'rr@hotmail.c,om aclresine mail olarak
gdnderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gonderilecekti:r.
2" Teklif mektuplan yazir, ad-soyad vef veya ticaret unvanr yazrlmak surertiyle yetkili kigilerce imzalanmry

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirk l,irasr) olarak verilmeli, teklif edtilen bedel rakam \leya ya ile ,agrkga yazrlmrE olmahdrr,

Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya da dAhil oldu$u beliirtilmelidir, kazrntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.

4. Teklif verilen malz:emelerin markalan, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin siparigir-re miiteakip teslim
siireleri teklif mekhrbunda bildirilecektir.

5. Teklifler Genel Yekiiry'l :rsmi teklif i.izerinden de!erlendirilecektir.
6. Sdz konusu ahm ile ilgili tiim vergi-resim ve harglerr, ulaqrm ve sigort.r giderleri isttekliye aittir.
7 " Yabancr iilkelerden temin edilen belgeler onayh TtLrkge tercr.imeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artname diizenlenrlemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize giinderilecektir.
9. istenilcli$inde malzt:melere ait katalog teklif vermer saatine kerdar satrn alnra birimine teslim edilecektir.
10. Idarerniz altmt yaprp yapmamakta, diledi$i miktarlarda yaprnakta v€ uygun bedeli tespitte serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayh Miikerrer Resmi Girzetede yaLymlanarak yi.irtirlii$e giren; Sosyal Giivenlik

Kurumu Saghk Uygulama Teblifii gere$i i.iriinlerinizin Ti]fUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiitiir firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformacla mutlaka yazrlacaktrr. Ay,ca
Medulaya kayrth ollu$una dair belgelerini ibraz edeceklerdir.

12. Teklifi kabul edilen firnraya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdeniz<le kaldr$rrunL bildirilmesine miiteakip
en ge€ 3(Uq) gi.in igerisinde malzemeler talipli firma veya temr;ilcisi tirafurdan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyortuna istenen belgeler ile birlikte, teslim edilecektir.

13. Malzemelerin faturzrsr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Kcrmisvonuna l[eslim eclilecektir.
14. Taahhtidiin yerine getirrlmemesi halinde istekli 4734 sayilt K.anunu'rrLun l0.maddesi "f" bendine istinaden

(ihale tarihinden cinceki beg yrl iqinde, ihaleyi yapan iclareye yaptrgr iqler srrasrndil iq veya meslek ahlakrna
aykrrl faaliyetlerde bulunclugu bu idare tarafindan ispat edilen) idaremizin sonr,aki almlarrncla ihale drqr
brraktlrr. Ayrrca yiil<lenicinin ba$h olduSu Ticaret Odasr ve il Sanayi Miidi.irli.iklerine taahhiidiinii yerine
getirilmediS i y azr ile bilclirilecektir.

75. Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabu.l edildi$i tanihten itibaren Kiitahya ili
Kiitahya iti Sagtrt Milcltirlti$ii Muhasebe Birimince 2022 Mali yrlr Donei Sermaye Btitgesinden biitge
imkAnlarr dofirultusiunda en geq 180 giin iqerisincle odenecektir. Pesin ddeme yaprlmayacak ve gecikme
cezasl odenmeyecek.tir.

16. Teklif veren firma liendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile btiti"in bu qaLrtlal aynen kabul etmig
sayrlacakhr

17. Tekliflerinizi en geq 11.0,1.2022 gld.nn Saat: 10:00'a l<adar bekler, iglerilrizde bagarrlar dilerim.

-,.-.-t''

9p., or.Naci QACLAR. 
4__-_DAqhekim

Yeni Mahalle Fuar alam.No:2 Simav,/ 43500 KUTAHYA
Doner Scrn'Layc Vergi No: Simav V.D. 720 087 25 20
e-pos ta :satinalnasimav@hotmail.corn

Tel/ Faks: 0 274 513 68 73
Cenel Britqe Vergi No: Simav V.D.302 037 50 68
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Birimi
URC)LOJI (BAHADIR ONNNT

NUMARALART VERiLtMigTiR I 092.24 ite
092.64 ARASI NU]\4AITALAR

Mal:zemr:nin Adr

TOPLAM

Yeni Mahalle Fuar alaru.No:2 Simav/ 4SS00 fUfAHya
Ddner Sermaye \y'ergi No: Simav \/.D. 770 087 25 20
e-posta:satinalmasimav@hotmai1.,:om

Tel/ Faks: 0 274 51.3 68 73
Genel Biilge Vergi l.lo: Simav V.D. 302037 50 68
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