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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

,,2.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ,A4 Fotokopi Kağdı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini, arlrica ederim

#
İH],İYAÇ LİSTESİ

S.No MAL.Zt]ME ADl UBBKODU Sut Kodu Miktar Birim Birim t|iyat Toplam Tutar

l FoToKoPİ KAĞIDl A_4 l 20C Tot

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: O4,LL.2O22 Saat 10:00

l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır,
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazı|acak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli iizerinde veya ayrı ayn yapılacakiır.
5. Verilen siire içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Müasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
'7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun beliıtecektir.
8, Tedarikçi firma bunların Sut hükürrıleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - UTS kayıtlartnın esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan 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 tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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FoloKopi x.+r-;
1-Beyaz renkte hamuru 1.

2-Beyazlığı %86 olmalıdır
3-En az 80gr/m2 t%5 olm
4-2Ix29,7 ebadında
5-500lük paket ambala
6 -Koli içersinde 5 top
7-Ürün numune üze
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ya pılaca ktır.


