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siuav/xurAHYA
Konu:Nitro Gliserin 23.05.20?2

Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktarr yazilLrmalzemeler 4734Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d
maddesi gere$nce Do$udan T,ernin Usulii ile rlga$rda 1,azrh idari $artlarda sahn almacaktrr.

idari $artlar;
1. Teklif mektubu aEa$r,Ca belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde

0 274 513 68 73 nolrr telefona faks erdilecerk ya da siatinalmasinra.r,@hotmai.l.com adresine mail olarak
gdnderilecel,:tir. Daha sonr:a teklif mektubunun ar;h gdnderilecektir.
2. Teklif naektuplarr ya:zrLr, ad-soyad ve,/veya ticaret unvanl ),azrlmrrk suretiyle yetkili kiqilerce iLmzalanmrg

olmahdrr.
3. Teklifler TL (Ttirk Lilasr) olarak verilmeli, terklif edilen bedel rakanr veya yazr lle agrkga yazilmrg olmahdrr,

Teklif erdilen birim firzata KDV'nin thariq ya da ddhil oldufu treUrtilmelidir, kazrnt:l silinti, diizeltme
bulunrrLamahdrr.

4. Teklif verilen malzem.el,:rin markalarr, arrrbalaj gekilleri ve idalerin kesin sipariqine miiteakip teslim
sUreleri teklif mektubunita bildirileceL:tir.

5. Teklifler Genel Yekiiryrkrsmi teklif i.iz:erinden deSerlendirilecektir.
6. Sciz korLusu ahm ile ilgili ttim vergi-resim ver harglar, ulaqrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancr iilkelerden temirr edilen belgeler onayh Tiirkq,e terctimeleri il,: birlikte verilecektir.
8. $artnarne diizenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "nu:muneler" hast;Lnemize gOnderilecektir.
9. istenilcli$inde malzernelere ait katalog teklif verme saa.tine kadar satur alma birimine teslim edilecektir.
10. Idarem:iz ahmr yaprp yapmamakta, ditedifi miktarlarila yapmakta ,r/e uygun b,edeli tespitte serbesttir.
11. 25.03.2C)10 Tarihli 2753,2 sayir Miikerrer Resmi Gazetede yaymlanarak yiiriirlii$e giren; Sosy;rl Gi.ivenlik

Kurum,u Sa$hk Uygul.arna Teblifii gereSi iiriinlerinizrin TiTUBB Kayrt Nunrarasr, varsa SUI Kodu ve
Distribiitiir firma ve,/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte prc,formada rrrutlaka yazrlacal<tt. Aynca
Medulaya kayrth oldujiuna dair belgelerini j:braz edeceklerdir.

12. Teklifi lkabul edilen firmaya yazrh siparig','erilecek, ahmrn uhdeniz<le kaldr$Lmn bildirilmesine miiteakip
en geg 3(Uq) giin igerisinde malzemeler talipli firma veya termsilcisi tarafindan bizzat I lastanemiz
Muayene KomisyonuLna istenen belge)er ile birlikte teslim edilecektir.

13. Malzernelerin faturas,r mal teslimi ile trirlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecel<tir.
14. Taahhiidiin yerine geLirilmemesi halinde istekli 4734:;ay'h Kanunu'rrun l0.maddesi "f" bendirre istinaden

(ihale tarihinden oniehi beg yrl iginde, ihale'yi yapan i<lareye yaptrgr igler srrasrnda ig vey,a meslek ahlakma
aykrrr faaliyetlerde butundu$u bu idaLre tarafindan ispat edilen) irJlalemizin sonraki ahmlarrndla ihale drgr
brrakrh;r. Aynca ytiklenicinin baSh olrlufu 'Iicaret Odasr ve iI Sarrryi Miidiirli.iklerine taahhiidltinii yerine
getirilmedi$i y azr ile b ildirilecektir.

15. Mal/hizmet bedeli, tes,lirnatrn bitirilip, mua\/ene komisyonunca katruledildigi tarihten itibaren Kiitahya ili
Kiitahya iti Sagt* L{r)diirliisii Muhasebe Birimince 2022 Mali yrh Doner Sermaye Biitgesinden biitge
imkdnlart do$rultusurLda en geq 180 giin ir;erisinde iidenecektir. I']egin ddem.e yaprlmayacak ve gecikme
cezasl Crdenmeyecektir.

16. Teklif veren firma kr:rLdi antetli teklil meklubunda verrnig olsa bile biittin brr qartlarr aynen J<abul etmig
sayilacaktrr

17. Tekliflerinizi en geq 31.05;.2022 giinn Siaat Lll:00'a kadar bekler, iElerinizde baqrarrlar dilerim.

Op.Dr.Naci QAGLAR

_ 
Ba;\ekim

S. No Malzemeni.n Adr Miktarr Birimi
1 NITROG LISERIN (GL,ISiERIL TRIFIIDR,AT) 5 ADET
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