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Hastanemizin ihtiyacı olan Kağıt Havlu (rulo) Ve Tuvalet Kağıdı Alımı işi satın alınacakhr, İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç
fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

MALZEME ADl UBBKODU
TUVALET KAGIDI
KAĞIT HAVLU (RULO

iuriya LİSTESİ

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi: 26.07.2022 Saat 10:00
l-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafinfan karşılanacaktr.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayıh Kİ Kanununun
ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
|- B} Tg\luPla birden faz|a malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif f,ıyatı yazıİacak, eksik teklifler
degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrt ayrı yİpılacaktır. '
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
S-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır, Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler gecersiz olacaktır.
9-Odeme Zamanr,Fatüra muhasebe birimine intikal etmesini müteakip l50 (Yüz Elli) takvim gtinü iğerisinde (Muhasebe biriminin nakit
durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
l0-TedarikÇi firma alımına iliŞkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
11-TedarikÇi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumIudur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut
kodlarının eŞleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas
almaYacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek ğeri ödeme
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
l2-Yüklenici YaPılan iŞe iliŞkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazıh izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik
edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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l-KAĞIT HAVLU Tl]KNiK ŞARTNAMESi
1- Ürün %1OO selülozdan imal edilmelidir.
2- Ürün Çift katlı olmalıve suya dayanıklıolmalıdır.
3- Emici özelliği yüksek olmalıdır.
4-Her ruloda 80 (t-2 yaprak) her pakette en az 4 rulo bulunmalıdır.
5- Ürünün TSE veya TESEK Belgesi olmalıdır. belgeler imzalı olarak ihale
komisyonuna sunulmalıdır..
6- Ürün numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır
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