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siVAs VALiLiĞi
DiVRiĞi sADlK özGüR DEVLET HASTANES| BAŞTABiPLiĞi

TEKL|F MEKTUBU

iLGiLi FiRMAYA
satın almaya ğsas olmak 0zore, aşağlda cinsi ve miktan yazlll olan emtiayl KDV haric hangı fiyatla ver8bileceğinizg

dair teklifinizi bildirmenizi rica oderim.

TAR|H : 4.01.2019
11.01.2019
16:00
4734l22D

Uzm.Dr.Harun Tolga
Başta bi p/Hastane

SATlNALMA KoMisYoN

yukarlda yazlll emtiayl teknik şartnamesine/isteğinize/numunesine uygun olarak yazmlş olduğumuz
fiyatlar doğrultusunda Vereceğimizi taahhüt oderiz.

1. Teklif mektup|an tekliflerin verileceği tarih ve saatte Satınalma Servisinde
komisyon toplantısına katılmakta serbesttir.
2. Alternatifteklifverilmeyecektir.
3. Alınacak emtia ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta v.s. yükleniciye aıt olacakt|r. KDV ayrıca
yükleniciye ödenecektir.

4, Komisyonumuz malların tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

5.Ödemeler 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığınca nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır
6.TEsLıMAT:

Yüklenici firma mal teslimini idaremizce kendisine tebliğ edilmesine(Posta/Faks /Elden) müteakip 7 (YEDİ) takvim günü
iÇerisinde Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi Baştabipliği ambarına mesai saatleri içerisinde tek kalemde teslim edecek olup kısmı
kabul yapılmayacaktır. Teslimat süresi ldarenin yetkisinde olup 9erekli görüldüğünde yeniden düzenleme yapılacaktır,

, Kargo ile yapılacak teslimat|ar tek kalemde mesai saatleri ıçinde ambara yapılacak olup kısmi kabul yapılmayacaktır.
7.İdaremizce belirtilen süresi içerisinde teslim edilmeyen mallara/envantere ilişkin 4734 sayılı Kamu lhale Kanunun ve 4735
sayılı Kamu Sözleşmeleri kanunu hükümlerince gecikme cezası uygulanacaktır.
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50 KğDs İ)zeri Her t K/Ds içiil



»ivniĞi SADIK özcün DEvLE,I ııasraırıpsi

KARGo TAşIMA işi rnxNiK şARTNArvınsi

l. Hastancmizc ait olan ıııalzcnrclcriıı taşııııııası ve Hastaııcı-ııizc diğcr krınım ve kıınılrışlardaıı
göndcrilen ııralzcıııclcrin taşııııııası işidir

2. İŞe baŞlama ve bİtİŞ tarİhlerİ tarİhİ::.ıııİ,.:ıııiı.ıiı. ]i]];i ıi.,1.,,.,;: ;,,;,;,i.iı,;;: _ , j i: _'iii,ı |:^;;ıiıiıı.;,.:
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3. Kargolar adresteır teslim alııııp adrese tcslim edilçcektir.
4. TaŞıııması istenilen kargolarııı taşırna işini alan f'irırıa tarafıııdan l-ıastaneıııize tesliıııi

vaPllacaktır. Hastaneırıizdcn gönderılecck kargolar. kargo taşımacılığı 1,apacak olan firırra__va

tclcfbııla bil dirilecck vc fi rıııa tarafındaıı tesl inı al ıııacaktı r,

5. Ödenıcler: sözleşıııcde vazılı bu[ı.ııraıı fir,atlar ıizcrindcıı hcr arııı soııı.ıııda rapılacaktır.
6. Sözleşme 1,apılaıı firnranın servis ağıııııı bulunırıadığı ı,erde, başka kargo şirketin tarafiııdan

getirileıı-göııderileıı malzcmeniıı bedcli. sözle şmc 1apılan firma tarafıııdan ödenecektir.
Sözleşme imzalaııan firma ise kendi teklif ettiği bedcl tizeriııdeıı lıastaıremize fatura edecektir.

7 . TaŞıırra esııasında kırılaıı üıiiıılere ait sorunıluluk kargo firınasına aittır. Mer,dana gelen zarar
r-ükIcııici kargo firması tarafıııdan karşılanacaktır.

tl. Yiiklcnici firma. gclccck vcıa gönderilccek ıiriinlcriıı "Kırılır" niteliğine göre taşııı-ıa 1apacak.
kırılabi l ir ürünleri ı-ı taştnması na itiraz vc ıııııhalcfbt ctmcvccckt i r.

9. Yüklcnici firma; kargol,u kendisiııe bildirilen andan itibarcı-ı en geç 48 saat içerisiııde teslim
alnrak zoruııdadır. Mazerctsiz olarak lıcrhaııgi bir gccikıııc oldıığtında (4tt saat süre dışıııda)
taŞına işi başka bir kargo firmasıııa vaptırılacak olup. kargo ticretini kargo taşıı,ııa işi
sözleşıııes i i mzalavan kargo fi rnıası ndaıı talrs i l edecckti r.

l0. Sağlık Bakaıılığı tarafındaıı Soğuk ziııcir kıırallarına uvgtıı,ı olarak dağıtım ve saklaıııa
zonınluluğu getirılcn ilaçlar bu şartlara u\.glııı olarak taşıııılacaktır.

l l Yukarıdaki ıııaddelcrdeıı lıcrhaııgi birinc ı.ır,ı.ılmadığı takdirdc sözloşıııc tck taraflı olarak fesIı
ediicccktir.

l2. Alım 1,,apılacak olaıı ııriktarlar aşağıda belirtildiği şckildcdır.

S. No Ma|ın / İşin Adı Miktar Birim

1 Zarf Taşımacılığı 200 ADET

2 1-10 KG/DS 30 ADET

3 11-20 KG/DS 30 ADET

4 21_30 KG/DS 10 ADET

5 31-30 KG/DS 10 ADET

6 41-50 KG/DS 10 ADET

7 50 KG/DS Üzeri Her 1 DS/KG İçin 6 ADET

Ramazan Fatih GÜMÜŞAY

oriffildarive Sağlık Bakım Hizm, V!_d.


