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3.02.2023

Hastanemizin ihtiyacı olan Folyo Dijital Baskı Uygulaması Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V, hariç fiyat
teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzJrica ederim

iHriye
MAl.ZEME ADl UBBKODU

ASANSÖR Üzpnİ FoLYo DiJITAL
BASKl
CAM ÜZERİ FOLYO DİJ AL BASKI

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:O7.02,2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapıın işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3, Malzeme tesIiminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb, Malzemeler kabııI edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı y,azılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayn ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisindt teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit «iurumuna göre) ödeme

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

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının e§as almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtIarı
esas almayacaktır, anülan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşme,diğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9, Yüklenici yapılan işç ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşımasl zorunludur.
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AsANsöR üzrni Fotyo piıirnı- BAsKı VE UyGUıLAMAsI

1,. İdarenin isteğine bağlı olarak belirtilecek olan noktalara, istediği süre içinde ve istediğl zaman

nakliyesi yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

Teklif verecek firma ilgili alan|arın yerinde alıp teklif verecektir

Baskı görseli hastane idaresi tarafından belirlenecek, firma baskı işlemini belirtildiği şekilde
yapılacak.
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cAM ÜzERı ]:oLYo D|JıTAL Bl\sKl VE UYGULAMl\sl

1. İdarenin isteğine bağlı olarak belirtilecek olan noktalara, istediği süre içinde ve istediği zaman
na kliyesi yüklenici ta rafından ya ptırılacaktır.

2. Teklif verecek firma ilgili alanların yerinde a|ıp teklif verecektir
3. Baskı görseli hastane idaresi tarafından belirlenecek, firma baskı işlemini belirtildiği şekilde

yapılacak.
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