T.C.
MALATYA VALILIĞI
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

05.02.2018

SAYI : 11085252.321-01/0
KONU : Teklif Mektubu

Tekliflerin verileceği son tarih-:08.02.2018
Saat : 17:00'a kadar

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen hizmet kaleminin temini 4734 sayı lı Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alı nacaktı r. Ilgilendiğiniz takdirde KDV
hariç fiyat teklifı nizi genel şartlar doğrultusunda en geç 08.02.2018 tarih ve saat:17:00' e kadar Hastanemiz
Satınalma (Doğrudan Temin) birimine fakslamanız ve aslı nı göndermeniz hususunda;
Gereğini rica ederim.
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:1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:
İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödeme saymanlığı n nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapı lacaktı r.
Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapı lacaktır.
İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ası lları nı teslim etmeleri
gerekmektedir.
Teklifler bu format üzerinde yapı lacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alı nmayacaktır.

Adres :Yavuz Selim Mah.Toki I. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA
: 0422 221 01 34 Dahili :265
Tel
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnlm®saglik.gov.tr

Bilgi için:Tugba ÖZDEMIR
Unvan:Tıbbi Sekreter
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İ STEM NO: 1182
- ISTEYEN Rİ Rİ M/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
ISTENEN ÖZELLIKLER:

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİNİN
YENI H İZMET BİNASINA TAŞINMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Araç taşı ma kapasitesi en az 5,00 metre uzunluğunda, 2,50 metre yüksekliğinde, 2,00 metre
eninde kapalı kasa olacaktı r.
7- Taşı ma işi planlaması ve taşıma takvimi hastane idaresince yapı lacak olup yüklenici bu planlara
şartsı z uyacaktı r.Taşıma işlemi 10(on) gün içerisinde tamamlanacaktı r.
Taşı ma esnası nda meydana gelecek zararları yüklenici firma karşı lama taahhüdünde bulunacak
olup, fiyatlandı rmada demirbaş giriş kaydı ndan 2018 yı lı na kadar olan tefe-ttife oranları
eklenerek malzemenin fiyatı belirlenerek tahsilatı yapılacaktı r.
Taşı ma ile ilgili tüm sorumluluk (SRC belgesi, gerekli taşıma izni, işçi sağlığı ve güvenliği vb)
yükleniciye ait olacaktı r.
Taşı nına esnası nda bu hizmeti yürüten çalışanları n her türlü hak ve sorumlulukları yüklenici
firmaya aittir.
Taşı ma işinde hamaliye iş i yükleniciye ait olacak ve 1 taşı ma aracmda en az 4 işçi çal ışacak
şekilde planlama yapacaktı r.
Tı bbi cihazları ], demornaj ve montaj işlemleri idarece yapı lacak, diğer malzemelerin &montaj ve
montaj işlemleri yüklenici tarafı ndan yapı lacaktı r.
Malzemeler Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin Toki hizmet binası ndan al ı nacak, yem
hizmet binamı zda idarenin göstereceği yerlere montajı yapılacaktı r.
Taşı nacak malları n istifi itinah biçimde yapı lacak olup kasanı n taşı yabileceği maksimum sekilde
doldurulacaktı r. Dolumu yapı lan kamyon muayene kabul komisyonu tarafı ndan kontrol
edildikten sonra taşı ma gerçekleşecektir.
•
10-Taşı ma hizmeti maksimum 15(on beş) sefer olarak öngörülmüş olup, ödemeler fiilen gerçekleşen
sefer sayı sı na göre yapı lacaktı r.

Bu Teknik Sartname 1(bir) sayfadan ibaret olup 23/01/2018 tarihinde komisyonumuzca imza
altı na al ı nmıştı r.

Hatice BULUT
Sağl ı k Baku Hizm. Müd.
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Hüseyin BOZKURT
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