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Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktarr yazrhmalzemeft:r 4734 Sayrh Kamu ihale K.anunun22/d'

maddesi gere$ince Do$rudan Temin Usuli.i ile aga$rcla yazrh ldari $artlarda satur almacaktrr.

Idari $artlar;
1. Teklif mektubu aga$da belirtilen tarih ve saater kadar teslim edileceklir. Teslim edilememesi.hallinde

O 274 51.3 68 73 nolu telefona faks edilecr:k ya da satinalmasiima,r@hotmail.com adresine mail olarak

gcinderilecektir. Daha sonra terklif mektubuinun ash gcinderilecektir.
2. Tektif rnektuplan yazit, ad-soyad vef veya ticaret unvanr yazrlurak suretiyle yetkili kiqilerce imzalanmrq

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Tiirk Lirasr) olarak verilrneli, tr:klif edilen bedel rakam veya ya^ ile agrkga yazr\mrLq olmahdrr,

Teklif r:dilen birim fiyata KDV'nin hariq ya da d6hil olduSu belirtilmelidir, kaztnt,, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.

4. Teklif verilen malzermelerin markalerrr, ambeflaj gekilleri ve iderrertin kesin siparigine miiteakip teslim
siireler:i teklif mektubun<ia bildirilecelctir.

5. Teklifler Genel Yekti4/krsmi teklif i.i:zerind en defierlendirilecektir.
6. Soz konusu ahm ile ilgili tiim vergi-resim ve hilrqlar, ulagtm ve sig;orta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancr iilkelerden temin edilen belgeler orrayh Tiirkge terctimeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artnarne diizenlenmemig olup, teklifterle birlikte "numuneler" hastrtnemize gtinderilecekfir.
g. istenilctiginde malzemelere ait katalog teklilt verme saatine ka<lar satrn alma birimine teslim edilecektir.

10. idarenriz ahmr yaprp, yapmamakta, diJedi$i miiktarlarda yapm,aktir ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

77. 25.$.2A10 Tarihli 27532 sayrh Mtikerrer Rr:smi Gazetede la)rmlanarak yiiriirliise giren; Sc,syal Giivenlik
Kurumu Safhk Uyp;ularna Tebli$i gere$i iiriinlerinizin TITUBB K.ayrt Numarasr, varsa ISUT Kodu ve

Distribiitiir firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazrlacakhr. Aynca
Medulirya kayrth oldu$u.na dair belgelerini ibraz edeceklerdir.

12. Teklifi kabul edilen firmaya yazrh sipariq.,uerilecek, ahmrn uhdenizde kal<L$nrn bildirilmersine miiteakip
en ge( 3(Uq) gtn igerisinde malzr:meler tillipli firma ve'ya llemsilcisi tarafindan bizzeft Hastanemiz

Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecel<tir,
13' Malzernelerin faturasr mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene K'lmisyonuna teslim edilecektir'
14. Taahhiidi.in yerine getirilmemesi halinde istel:li 4734 sayh Kanunu'nun lO.maddesi "f" ben,dine istinaden

(ihale tarihinden cinceki beg yrl iqinder, ihaleryi yapan idareye yaptr$ iqler srasmda iq veya rrLeslek ahlakrna

aykrn faaliyetlerde bulunduSu bu idare tarafrndan ispat edilen) Idaremizin sonraki altmlarrnda ihale drqr

brrakilLu. Aynca ytik.lenicinin ba$h ollduSu Ticaret Odasr ve il Sana;,i Mtdiirliiklerine taahl:rtidiinii yerine
getirilrnedi[i yazr iler bildirilecektir.

1,5. Mal/liz..r"i b"d"li, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunr:a kabr.Ll edildi$i tarihten itibaren Ktitahya ili
Kiitahya iti Sagt* lr4ii<liirliisii Muhasebe Birimince 2022 lvlali yrh Dciner Sermaye Bi.itq;esinden biitqe

imkdnllarr doSrultusunda en geg 180 giin .iqerrisinde odenecektir. Pegin odeme yaprlmayacak ve gecikme

cezasl cidenmeyecektir.
16. Teklif veren firma k:endi antetli tekliLf mek.tubunda vermig olsa bile biitiin bu gartlart aynen kabul etmiq

sayrlacaktrr
17. Teklifterinizi en geg 24.05.2022 gid.nn Saat: l[0:00 'a kadar bekler, ir;lerinizde bagarrlar di

AN
!'.

S. No Malze.menrin Adr Miktarr Birimi UBB NO B. Fiyatr Toplam

1
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TOPLAM (KDV Hariqtir )

Yeni Mahalle Fuar alam.No:2 Simav/ 431100 KUTAHYA
D6ner Sermaye Vengi No: Simav V.D. 770 087 25 20

e-po sta:satinalmas imav@hotmail.com

Tel/Faks:02745136873
Gent:l Britge Vergi No: Simav V.D. 30:Z 037 50 68


