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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

27.06.2022

Hastanemizin ihtiyacı olanVo96lık Alkol Doğrudan Temin Alım işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat
teklifi gönderınenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilınesini arzlrica ederim

Muhammel

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No lam Tutar

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:30.06.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecekiir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır,
6, Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminirı nakit durumuna göre) ödeme

y,apı lacaktır.
7. Tedarikçi firına alıına ilişkin olarak dilzen|eveceği laltırada ına|zeııenin barkod numarası i|e Sııt kodunun belirtecektir.
8. l'edarikçi tirma bunlarm Sut hükümleri doğultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu

barkod ve Sut kodlarnın eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarınm esas almadığından, hastanemiz idaresi de
bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sııt kodunun doğu eşleşmediğini
tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşOn zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9, Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayt ve şartları taşıması zorunludur..
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ALKOL ALİMİ ŞARTNAMESİ

t.%96 LlK ETiL ALKoL olmalıdır.

2, Renksiz, berrak, akıcı ve uçucu, kokusu karakteristik olmalıdır. 
rf

3. 5 litrelik ambalajlarda teslim edilmelidir,

4, Etiketinde ürünün adı, hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına
yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari ünvanı bulunmalıdır.

5. Orijinal ambalajında kapaklı olmalıdır. Kapaklarının ko|ay açılmasını sağlayacak aparatı olmalıdır.

6. Son kullanma süresi teslim ediliş tarihinden itibaren en az ikiyıl sonra dolmalıdır.

7. Teklif edilen malzemenin iha|e dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla
numune getirilmelidir.

8. Teklif verecek firmaların alkol dağıtım yetki belgeleri bulunma|ıdır.

9, TAPDK'ın hastanelerin gereksinimi için kullanılan etil alkol açısından belirlediği standart|ara uygun
olmalıdır,

10, Teklif veren firmalar numune getlrmelidir.

1. Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması ile ilgili olarak Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığının yasal mevzuatı çerçeveslnde lstedlğl araç uygunluk
belgeleri ve tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip olmaları glereknıektedir,
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