
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

rünxiyn KAMu HASTANErrni KURUMU
Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birtiği Genel Sekreterliği

Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-|0lll24l
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayiı Kamu ihale Kanunu'nun 22ld maddesine
alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait
vermeniz rica olunur,

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

03.10.20|,7

Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğrudan Temin ihale ile satın

k fiyat

S.No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Birimi Tes. Tarihi Birim Fiyat
TL

Ioplam Fiyat
TL

l SPLiT KLİMA TAN4İRi
l Adet

ToPLAM

İdari Şart|ar:
|.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo. Nak|iye vb.) eklenerek veriImelidir.
3.PiYasa Fiyat araştırma mektuplar(lı./l .e.ızoıl saat:/.2;oo ,a kadar k;;r;;;;r" u|aştırılmalıdır.4.Marka ve Teslimat süresi belirtiIecektir.
5,Varsa; teklif edilen malzemeYe ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. TekIiflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıct numarabelirtilecektir. Teklifl erde vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç 90 ( DOKSAN ) gtln içerisinde ya|lucal.t,r.
7 . |duemiz teklif edilen fiyatların neticesine gori numune isteyebilir.
8' İdaremiz en düŞük fiYati kabuı etmek zoruİda ol.uy,p; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmetile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9, stok olmaması, koşulların sağIanamaması gibi dur.umlarda.ise Teklif veremiyoruz veyahut stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin
|!pllma1 piyasa araştırması.yapıldığının belgilendiri|mesi adına ö"";. ;hi;İİ..
l0,Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnamey;;y;;;;İlrğunu kabul etmiş sayılır.

İj*ffi.l §Ş'.'.?.dj]ffi' 
YaPılmaYan durumlarda 

"uy.n. 
kulri;ş;;";;;di maızemenin ,.inii şunrureye uygunıuğu muayene kabuI

| ^2 
Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapı lmayacaktır.

l3,Hastane yönetiliciliğimiz firmanın t.ı.niı. şu.tnurneye uygun teklif vermemesinden doıayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.|4'Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MaIi Fiizmetler«uium Başkan Yardımcılıgını nzı.oz.zo'ıstariıı ve 196|76l3sayılı yazısına istinadenTİTUBB üzerinden barkod eŞletirilmelerini yuıİş,t utuı, yapan firmalaru v"nİ,İ.şı.ş,irmeden kaynaklanan doğacak zararlarrücu edilecektir.

Adres ; Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. No.193 K.l Satln Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)",Tel:.0264 888 40 l4 (SABiT) q4q sq 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi İçin:ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40'E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

+

L,



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KLİMA TAMİRİ

1. Merkez Kampüsü pano odası l adet Daikin marka 24000 Btu/h split klima tamirini
kapsamaktadır.

2. İç tlnite klima kartı degişimi.

3. İç i.inite sensör değişimi.

4. Soğutma gazı basılmalıdır.

5. Değerlerinin ayarlanması.

6. Bağlantılannın kontrollerinin yapılması.

7. Test edildikten sorııa teslim edilmelidir.

8. Klimalar çalışır halde teslim edilmelidir.

9. Anza giderildikten 1 Yıl iÇersinde aynı arlzaile karşılaşılması durumunda firma
ücretsiz olarak yapmakla ytikümlüdür.

lrl
Sokoryo

;:ğitım ve Aroştırmo
Mustafa İ(ARADAYI

Mokinc Mühendisi


