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Hastanemizin ihtiy'acr olan aga$rda cins ve miktan yazrhmalzemelet'473,1Sayrh JKamu ihale Kanunun22/d.
maddesi gerefince Do$rudan ]'ernin Usulii ile aga$rda yazrh ldari $artlarda satrn alnacakhr.

Idari $artlar;
Teklif mektubu aEaSrda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde
0 274 513 68 73 :nolu terlefona faks edilecek yar da. satinalmasimLav@hotmail.com adresine mail olarak
gcinderilecektir. Daha s;onra tr:klif mektubunun ash giindt:rilecektir.
2. Teklif mektuplan yazh, ad-soyad vef veya ticaret unvanr yazrlmaLk suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrq
olmahdu.
3. Teklifler TL (Turk LiraLsr,l olarak verilmeli, teklif r:dil,en bedel rakam veyayanile aqrkga yazrlmry olmahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya da dAhil oldu$u br:lirtilmelidir, kazrnt1 silinti, diizeltme
bulunmamahdtr.
4"
Teklif verilen meLlzenrelerin markalart, ambalaj gekilleri ve idarr:nin kesin sipariqine miiteakip teslim
siireleri teklif mektubtrnrla bildirilecektir.
5.
Teklifler Genel Yektinfkrsmi teklif i.izerinden dr:gerlendirilecektir.
6.
Sdz konusu ahm ile ilg;ili ttlm vergi-resim ve harq;lar, ulagrm ve sigorta giderleri istektiye aittir.
7.
Yabancr iilkelerderr ternir edilen belgeler onayh lfiirlcqe terciimeleri ile birlikte verilecektir.
8.
$artname diizenlenmemrig olup, tekliflerle birliktr: "numuneler" hasitanemize giinderilecektir.
9. istenildi$nde mal.zemelt:re ait katalog teklif vernne saatine kadar satrn alma birimine teslim edilecektir.
10. Idaremiz ahmr yaprp y'apmamakta, diledi$ miktarlarda yapmakta \/e u)rgun be<Ieli tespitte serbesttir.
7"1" 25.03.2070 Tarihli 2751\2 say;J Miikerrer Resmi ,Gazetede yaymlanarak yiiriirli.ige giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu SaShk Llygularna Teblifii gere$i iirtnlerirLizin TiTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribi.ittir firm:r ve/veya Bayi Kodu teklifinizl,e birlikte prolormada mu.tlaka yazrlacaktrr. Ayrrca
Medulaya kayrth r:ldu;funa dair belgelerini ibraz edeceklerclir"
72. Teklifi kabul edilern firrrLaya yazrh siparig verile,cek, ahmln uhdenizde kaldrgrnrn bildirilmesine miiteakip
en geg 3OQ gtin i<;erisinde malzemeler talipli firma veya ter:nsilcisi tarafmdan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyr:nurLa istenen belgeler ile birlikte tr:slim edilecektir.
13. Malzemelerin fatu rasr mirl teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene I,(omisyonunil teslim edilecektir.
74" Taahhiidi.in yerine getirilmemesi halinde istekli ,L7311 sayh Kanunur'nurL l0.macldesi "f" bendine istinaden
(Ihale tarihinden cincel<i beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye yaptr$ iqler srasrnda iq veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulur:rdu$u bu idare tarafmdan rcpat edilen) idarenrizin sonraki ahmlannda ihale drgr
brraktlrr. Ayrrca yiiklenicinin bagh olcluSu Ticar,et C)dasr ve il Sana,yi Nliidiirliiklerine taahhiidiinii yerine

1.

15.

getirilmedigi yazr ile bildirilecektir.
Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene konrisyonunca kabul e<lildi$i tarihten itibaren Ktitahya ili
Kiitahya iti sagtil< Miidtirli.i$i.i Muhasebe Birirnince 2022 Mali y,rtr D6neI Sermaye Biitqesinden biitqe
imkAnlarr doSrultusurLda en geg 180 gtn igerisinde ddenecektir. I"eEin cideme yaprlmayacak ve gecikme

cezasr
"t6.

6

denmeyec,:ktir.

Teklif veren firmet kerrdi antetli teklif mektuburLda vermig olsa bilte bi.ittin bu gartlan aynen kabul etmig
sayrlacaktrr

17. Tekliflerinizi en geq 13,04i.2022 gld:ni[ Saat: 10:00'a kadar bekler, iglerinizde baganlar

dilerim.
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ELEKTROD[I DiSPOSABI.,E
(TEK KULLANIMLIK)

1.
2.

Neurosoft marka clhazlarla%100 uyumlu olnrahdrr.

3.

Ozel iletken olmahdrr.

4.

\'aprqtrfir yer<ile iz ya da kahntr brrakmamahdrr.

5.

Birden fazla yaprqrp siikiilebilme tizellifiinr: sahip olmah ve kolay yapr$rp

[imggahEmalannr]akullanrlabilirolmahdrr.

soktilmelidir.

6.

Clrocodileelektrotil:kullanrlabilmelidir.

7.

Alerji gibi

8.

Ag/AgCI igenneliCir.

y'arr etkile:ri olmamahdrr.

