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Hastanemizin ihtiyact olan aqa$rda cins v'e miktarlarr belirtilen malzemelerrn f
l'rizmetin Altmt, ,L734 sayh Kamu ihaleleri Kanunu'nun22. Maddesinin (rJ) bendi hrikmtine
gore yaprlacaktrr

Hastanemizin ihtiyacr olan aqa$rda cins ve miktarlarr belirtilen malzemeleri/hizmeti
ne kadar bedelle verebileceSiniz/yapabilece$iniz hususundaki teklif mektubunuzu en geq
11/ 04/ 2022 gnnn saart 1"0 :00'a kadar Dog. Dr. .lsmail KARAKLJYLI Simarz Devlet
Hastanesine gonderil:mesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gdnderrilen teklif mektuplarrnrn
kabul edilrneyece$ini altnan tekliflerin de$erlendirilmesinin Hastane idarr:sinin uygun
oldufu zamanlarda yaprlacaSrmn bilinmesini ri,ca ederim.

idari gartlar,
l. Satrn almadan doSarr trim masraflar satrcrya aittir. KDV isel Hastanemize aittir.
2. Adr geqen iq iqin aynca nakliye, kargo, iqqilik vb. hiqbir riclet odenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yed,:k F'argalar takrhp, cihaz gahgrr durumda teslim edilecektir.
4" Soz konusu ig, siparirii takiben 3 giin iqerisinde Hasta nenin mesai sailtleri dAhilinde

08,00-16.00 saatlerinrle Hastaneye teslim e<lilecektir
5. Mal/}-rizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten

itibaren Kritahya iti S;agtrk Mtidtirliistr Muhasebe Birimince2022Mati yrh Doner
Sermaye /Genel Butr;esinden butqe imkAnlarr dofrrultusunda en geq 180 gi.in igerisinde
odeni:cektir. Peqin ocleme yaprlmayacak ve gecikme cezast odenmeyr:cektir.

6. Teklif'veren firmia kendi antetli teklif mekt,:Lunda vermiq ,clsa bile tiitrir, bu gartlarr
aynen kabul etmig sayrlacaktrr

7. Teklifler genel yekiirr/ krsmi teklif iizerinden de$erlendirilecektir.
Teklif mektubunun y'ukarrda belirtilen tarilhte, mesai bitiminden once hastanemize
teslim edilmesi, edile,memesi halinde 0 274 513 68 73 no lu telefona faks edilmesi veya
qAiuelmeqt&y(Dhotmail.com adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise teklif
mektubunun ashmn gonderilmesini rica edlerim.
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Yeni N{ahalle Fuar alaru No:2 Simav/ +SS00 fUfaUVe
Doner Sermaye Vergi No: Simav'r'.D. 770 0BZ 2520
e-posta : satinalmasimav@hotmail. com

TellFaks:02745736873
Genel Btitge Vergi lrlo: Simav V.D. 302037 50 68


