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Kiitahya Simav Dog. Dr. ismail Karakrryu Devlet Hastanesi

TEKLiF MEKTUB]U

Konu: UPS parqalan

SIMAV/ KUTAHYA
22/ 04/ 2022

Hastanemizin ihtivact olan aqa$rda cins ve miktarlarr belirtilen malzemelefin f
hizmetin Alrrni, 4734 sayir l(amu ihaleleri Kanunu'nun22. Maddesinin (d) bendi htikmtine

g6re yaprlacakttr.

Hastanemizin ihtiyacl olan aqaSrda cins ve mik.tarlarr belirtilen malzemelerif hizmeti
ne kadar bedelle verebilece p:,iniz/yapabilece$iniz hususundaki. teklif mektubunuzu en geq

29 / 04/ 2022 gnnnsaat 10 :00'a kadar Dog. Dr. ismail KARAKUYU Simav Devlet

Hastanesine gonderilmesinil, belirtilen tarih ve saatten sonra gonderilen teklif mektuplarrnrn

kabul edilmeyece$ini ahnan tekliflerin de$erlendiriln'resinin Hastane idaresinin uygun

ol du$u zama.nlard a y ap:lracafrmn bilinmesini rica edt:rim.
idari (iartlar,

Satrn aimadan do$an tiim masraflar sahctya aittir. KDV it;e Hastanemize aittir.
Adr gegen iq igin aynca nakliye, kargo, iqqiiik vb. hiqbir ticret odenmeyecektir.

Gerekli olan Yedek Pargalar takrhp, cihaz gahqrr durumda teslim edilecektir.

Sdz kon.usu ig, siparigi takiben 3 giin iqerisinde rnesai saatleri dAhilinde 08.00-16.00

saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
Mal/hi:zmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildi$i tarihten

itibaren Ktitahya iti Salltrt Mridtirlti$ii Muhasebe Birimirrce2}Z2 Mali yrh Doner

Sermaye /Genel Biitqesinden bi.itge imkAnlan do$rultusunda en geq 180 gi.in igerisinde

odenecektir. Peqin ode:me yaprlmayacak ve gecilkme cezasl odenmeyecektir.
Teklif veren firma ken<li antetli teklif mektubunda vermirp olsa bile btittin bu gartlarr

aynen l:abul etmig sayrlacakhr
7. Teklifler genel yekiinT' krsmi teklif i.izerinden de$erlenclirilecektir.

Teklif mektubunun yukarrda belirtilen tarihte, rnesai bitiminden 6nce hastanemize

teslim e:dilmesi, edilerrremesi halind e 0 274 513 68 73 no Iu telefona faks edilmesi veya

satinahnasimav@hotmail.com adresine mail oiarak gonclerilmesi daha sonra ise teklif
mektub,unun ashmn gdnderilmesini rica ederim'

Op. Dr. Naci QAGLAR
Baqhekim
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B. FiyatrMalzernenin Adr Miktarr
12v 1.20 ah AK
15X.17 FAN
AC K.ONDANSATCIR

Yeni Mahalle Fuar alam No:2 Simav/ 43500 KUTAHYA
Doner Sernraye Vr:rgi No: Simav V.D. 770 087 25 20

e-posta:satinalmas;imav@hotmail, com

Tel/ Faks: 0 274 5"13 68 73
(}enel Biitge Vergi No: Simav V.D. 302037 50 68

S. No Birimi Toplam

1 32 ADET
2 7 ADET
J 6 ADET
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simav Doq,,nn. isuair, KARAKUIau DEvLET nasraunsi

tzY tzo aH axU rrxNir ghRTNAMESi

1. Al<iiler tam kapah, bakrmsrz tip olacaktrr.
2. Al<riler kullanrm ornrii boyunca kutup bakrm dlgrnda bakrm gerektirmeyecektir.
3. Akiiler drq krhfr tarnamen kapah olup, agrlabilir kapa[r bulunmayacaktrr.
4. Ahtilerin kutup baqlan paslanmaz metalden olurp akrilerden gekebilecek maksimum

akrma dayanrkh olacaktrr.
5. Alitiler KGK dan balrmstz, akrm srnrrlamasr gr:rektirmey'en bir sabit gerilim

kaynafiryla da qarj edilebilecektir.
6. Atrrtiler -15 c ile +40 c rsr de[erleri arasrnda gahgabilece.ktir.
7. Alltilerin iizerindeki yaziar grkmayacak gekildrl yazit olacaktrr.
8. Al'rtlerin de montajr, montajt paketlenmesi ytiklenici firnra tarafindan ticretsiz olarak

yaprlacaktrr. Firmalar de montajr yaprlan aktilerin iglemirri yonetmeli[e uyglln gekilde
yapacaktrr.

9. Al,:Li grubundaki aklilerin hepsi aynr marka olacaktrr.
10. Al.:tiler yeni, orjinal defosuz ve hatasrz olacaktrr.
11. Akrtiler kesintisiz olarak (365gtin 24 saat) gahgtrnlmasr hedeflenmelidir.
12. Akiiler kesin kabul tarihinden itibaren en az2 (iki) garantili olacaktrr.
13. Aki.iler 10 yrl omtir beklentili olacaktrr.
14. Ga.ranti siiresince tiim arva durumundaki bakrrn ve onanmlar aktilerin kurulu

bulundufiu yerlerde firmaca iicretsiz olarak yaprlacaktrr.
15. Firma akti veya akij malzemesinin degiqtirilmer;i gerekiyorsa bu de[iqikli[i ve taqrma

iqlemini ticretsiz olarak yapacaktrr.
16. Montaj sonrasl akti garj aktmlan akti amperajrna gore yeniden ayarlanacaktrr.
17. Teklif verecek firmalar ISO 9001 sertifikasrnahaiz olmah.
18. Firmalann KGK konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerine (TS 12643 ve TS

121)40) haiz olmalan gerekmektedir.
19. Teklif verecek firmalar yetkili servis belgesini :iunmahdrr.
20. De-montajr yaprlan eski aktiler, aktileri de[iqtirrln firma teLrafindan bertaraf edilecektir.
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