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Sayı
Konu

:572121531 3lQ
: Malzeme Alımı Hk

0g0612018

Teklıfe Davet

l5:00'e kadar 0472 215 3 422 numaralı belgegeçere veya Satin alma004@o
adresine bildirmenizi rica ederim.

sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayı|ı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07106/2018 tarih ve saat

mail.com

er M uru

Sııa No Malzeınenin Adı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 316oN ToNER ADET 50

luPLAM

Firma yetkilisi
ImzalKaşe

NoTLAR
l-Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kadar satünaIma Bi.imine veya gö.evlilerc verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL ola$k düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerl€ndirme dl$ kalacaldır.
4-Ödemeler l80 gtin içerisinde yapülaçaktür.

s-Fiili olarak kullanllacak malzeme aİneliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fafura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzomelerin barkodlan azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosya|an kapatılacağından herhangi bir ödeme yapllmayacaktl..
7-Altmlar httpl//wwırv.sgriihıle.gov.trl üdresli Ağrl Vıliliği ihale Yönctim sistemindcn de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapllacaktl..
g-E-posta ad.esiniz satmalmaya verilirse, tiım alümlaİ eşzamanlt olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
l(}. Bakım onanm alımlannda firma|arın yetki belgeleri olmak zoru.dadır.

Fır.ı Mah. A. Melik ÖZMEN cıd, Tedeş Yanı AĞRI
'I€lefo,İ(047212l59745 Fıx|(047212l53{22 e_postı:seti,ılngm4@gmgil.com

,v/



TONER ŞARTNAMESİ

i -İiruder orijinal olacak ve tıri_iinal kutulannria olacaktır. MuadiI yatla dolum ürün teklif edilmeyecektir

]- I'cklif cdilen ürün İçin üretici firmadan veya i.iretici firmadan onayh belge ile ibraz edilen ülke yeüili
ıeırısi lcisiırden yetki belgesi ibraz. e<li]ecektir.

]-Gerekli göı,üılnıesi halinde _viiklenici tarafrndan dşolanmıza teslım edilen tonerlerin kontro]ü iiretici iımıa
iıratln,:{an vapılacakür.
.1-Ktıllaırım esrrasırrda yazrcılardan tonerin orijinal olmadı$na dair bir uyarı geldiğinde yülenici frrma
tarafi ndan t()nef ()rijinaliyle değiştirilecektir.
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