
TC. 
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE\XET ILASTANTSİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/....
Fiyat Teklifi 
MOTORİN ALIM İŞİ 
1728

30.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.02.2020 saat: 
ILOO'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M u^m a Erkin SARSU 
^şhekim  V.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/tşin Cinsi Sut Kodu UBB Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1 DİZEL YAKIT / MOTORİN 5.000 Litre

KDV lariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PA T N O S  D E V L E T  H A ST A N E S İ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanem iz Ambarına m esai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda num une verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T C .İla ç  ve Tıbbi C ihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydediierek onaylanm ış ürün num arası (barkod) olmalıdır. 
Teklif ediien ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilmeiidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En  geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştır'irnavan Mal /Hizmetin ödem esi yapıimayacaktır.
• Bu  alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallindeP«>hı» % lahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabuı eiıınş sayılır.

AdresıSansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

ilgili K iş i: Mehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
mailto:memet_.ulas@hotmail.com


T.C.
AĞRI İL SAĞLIK M ÜDÜRLÜĞÜ 

Patnos Devlet Hastanesi Baştabipliği

AKARYAKIT (M OTORİN) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname ile işin konusu Patnos D evlet Hastanesi ve bağlı olan ADSM jeneratör 
ihtiyaçları olan niteliği ve nev ’i bu teknik şartnamede yazılı bulunan aşağıda miktarı ve cinsi 
yazılı bulunan akaryakıt (m otorin) satın alınması işleri ile taraflarm  yetki ve sorum lulukları ile 
cezai m üeyyidelerini kapsam aktadır.
MADDE ■ 1 İŞİN KONUSU M ALIN CİNSİ, M İKTARI, TUTARI. ÖZELLİĞİ VE

ŞEKLÎNE İLİŞKİN ŞARTLARI

Sıra No Mahn/lsln Ons) M ikur Dirim

1 Motorin Euro Dİzol 5.000 Lltr»
Ganal Toplam 5.000 Lltrt

M ADDE-2 TEKNİK ŞARTLAR

2 -1 M otorin Euro Dizel: Türk Standardlan Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli “TS 
3082 EN 590 Otom otiv Y akıtlart-Euro Dizel (M otorin)-O crekler ve Deney Y öntem leri” standardına uygun 
olması zorunludur. EPDK ’cc belirlenm iş evsafla ve Ü lkem izde resmen üretim yapan rafinerilerin malı 
olacaktır.

M ADDE-3 TESLİM AT ŞARTLARI

3 -1 Hastanem izce alınacak akaryakıt ürünlerini depolama imkânı bulunm adığından alınacak 
akaryakıt ürünleri yüklenici firm anın. A karyakıt Bayii’nin pompalarından hastane idaresi 
tarafm dan düzenlenen akaryakıt teslim  talep fişleri karşılığında hizmet araçlarının depolanna 
doldurulacaktır. A ynca söz konusu hastanenin Jeneratör ihtiyacı olan Yakıtı Y ükleniciye Ait Sayaçlı Araç 
ile jeneratö r depolanna doldurulacak.

3 -2 tşi kazanan yüklenici firm a İlçe dışına Görevli gitmeleri halinde Gidiş Dönüş yakıtını karşılayacaktır,

3 -3 Yüklenici h izm et araçlarına akaryakıt ürünlerini verirken idarece düzenlenen akaryakıt teslim  alma 
fişlerine göre işlem  yapacaktır. Kurum personellerinin imzası olmayan fişlerle akaryakıt verilmeyecek, 
verildiği taktirde bu fişlerle alınan akaryakıt tu tarlan  yükleniciye ödenmeyecektir.

3 '4  Y üklenici işin m iktarının tümü teslim  edilene kadar her ay kurum a verdiği yakıt m iktarlarını içinde 
bulunduğu ayın son gününde, ödemeye esas olmak üzere kurum a bildirecektir. Y üklenicinin yaptığı bu 
bildirim i ödem eye esas teşkil edecektir, tdare bu



bildirim lerde kendi düzenlediği akaryakıt teslim  fişlerini arayacaktır. Akaryakıt talep fişi olmayan veya 
talep fişiyle denk olmayan m iktarlar idare tarafından ödenmeyecektir.

M ADDE -4 M UAYENE VE KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI

3 -1 Teslim  edilen akaryakıt ürünleri için idareler uygun gördüğü tarihlerde her türlü  testi uygun 
gördüğü yetkili laboratuarlarda yaptıracaktır. Tahlil ücretleri ve tahlil için gerekli olan tüm giderler 
yüklenici firm a tarafından ödenecektir. İdare muayene ile ilgili yönetmeliği uygulayacaktır.

4 -2 Hizm et araçlarının alınan akaryakıt ürünlerinin kusurlarından kaynaklandığı ilgili servis raporu ve 
yüklenicinin pom palarından alınan numunenin muayenesi sonucunda anlaşılan arızalar yüklenici firma 
tarafından tazmin edilecektir.

MADDE-5 GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

4 -1 Bozuk olan malm tespiti ve değerlendirilm esi aşam asında yapılacak her türlü m asraf ( kontrol 
muayenesi değişecek malın ilgili birim lere nakli vb. gibi) yükleniciye aittir.

M ADDE-6 ÖZEL HÜKÜMLER

4 -1 Yüklenici firm a idareye ait tüm araçların dış tem izliğinin uygun b it şekilde yapılabilm esi için 
kendisine ait yıkam a bölüm ünde ücretsiz yıkanm ası hususunda gerekli kolaylığı sağlayacaktır.
6 -2 Yüklenici firm a idareye vereceği tüm ürünler ve hizm etler için ( idari ve teknik ) her zaman 
ulaşabileceği yetkili b ir kişi tayin edecektir.


