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SAGLIK BAKANL1GI

AGR1 IL SAGLIK MUDURLUGU
TuInk live Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazih 1500 Li 1 'RE MOTOR!N (EURO DIZEL) ALIMI
4734 sayili ihale kanununun 22/D maddest kapsaminda almaeak olup; soz konusu isin KDV hari<; birim ve toplam
fiyatmm 18.09.2019 tarih ve saat: 09:00 'e kadar 0472 411 20 83 nuniarali belgegecere veya
tutak.satinalma(a hotniail.i'om adresine gondermenizi riea ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
MuratDJVARCi

Idari ve MalijislerlMuduru

Sira
No

I

MALZEMK ADI

MOTORiN EURO DIZEL ALIM1

BIRIM

1500

M1KTAR

LITRE
TOPLAM

BIRIM
FiYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Ka§e

NOTLAR
1-Tekliflerin en get; son tek l i fverme tarih ve saatine kadar Satmalina Bir imine veya gfirevlilere verilmesi gerekmektedir.
2- Tekl i f ler( rakam ve yazi i le) KDV harii; TL olarak duzenlenecektir.
3-F;aks ve Mai! ile gonderiien tekl i f ler in asillan da idaremiz Satmalma b i r imine ula§tirilacaktir.
4-Teklii' edilen llyatlann gecerliligi leklif (arihindeii itibaren en az 90 giin olacaktir. Odemeler II saghk
Miidiirlugiince ihale yapilmasi ve so/lesnie imzalanmasi durumunda teslim edilen miktar kadar 90 giin J9erisinde
yapilaeaktir
5-l^in Tamami igin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Al imla r https://w\\w.aariihalc.aov.tr/ adresli Agri Val i l ig i ihale Yonetim Sisteminden de i lan edilmektedir.
8-i! Saghk Miidur lugunce ihale y a p i h p so/lesme imzalanmasi durumunda i?c baslama i le yen! s5zle§menin ba§lamasi
arasmda harcanan miktar Qzerinden odemc yapilaeaktir.

Adrcs: Agri-Van Yolu U/eri Hex? Jandarma Karakolu Yam Ayrmtili bilgi i?in: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 4 1 1 20 83



TU'I'AK DEVLET HASTANESJ BA$TABlPUCi
AKARVAKIT ( MOTORIN (EURO DJZEL)) AL1MINA lU^KIN TEKNIK

$ARTNAME
KONU: Bu sartname Tutak Devlet Hastanesi Bastabipligi ihtiyaci olan akaryakit
(Motorin Euro dizel) ahmi ile ilgili teknik ozellikleri kapsamaktadir.

1. Hastanemiz ara9 sayisinin azalmasi vcya artniasi durumunda, akaryakit ihtiyacimiz
tuketim bazmda artma veya eksilme gosterebilir. ihaleye istirak eden firmalann bu
durumu degerlendirmeleri gereklidir.

2. Mali hazirda araclanmizm e motorin tiiketmekte olup yakit cesidi motorin agirhklidir.
3. Firmalar getirecekleri her turlu yenilik ve yatinmi kendileri ge^eklestirmeleri ve bu

soz konusu degisikleri yaparken hizmeti hicbir sekilde aksatmadan Hastanemize
gereksiz harcama, masrafve talep getirmeden yapabilmelidir.

4. idare sipari§ ve taleplerini satici firmaya. Yakit fisiyle bildirecektir.
5. Araclanmiza 24 saal icerisinde Yuklenici firmaya ait yakit pompalanndan teslimat

yapilacaktir.
6. Yuklenici verecegi maim, Bnerji Piyasasi Duzenleme Kurulunca 07/08/2009 tarih ve

27312 sayih Resmi Gazete'de yaymlanan Teknik Duzenleme Tebligi'ne (Akaryakit
Seri No: 14 ve Seri No: 15) standartlanna uygun olduguna dair beige verilmesi.

7. Turn iiriinlerden herhangi bir sika>et vaki oldugu durumlarda ^upheli urunler birden
fazla laboratuarda analiz yaptinlacak ve tahlil iicretleri satici firmaya ait olacaktir.

8. Satici firma tarafimiza gercekle^lirecegi tiim urilnleri ve hizmetleri i9in ( idare ve
teknik) ula§abilecegimiz yetkili bir ki$i tayin edecektir.

9. Araclanmizda akaryakittan kaynaklanan herhangi bir anza meydana geldigi takdirde,
araclann tiim tamir ve bakim masraflan satici firma tarafmdan 6'denecektir.

10. Hastanemiz, satici firmadan alacagi her iiriine ve hizmete karsihk 6'demeyi, idari
sartnamede belirtildigi sekilde yapacaktir.

11. Yuklenici firma 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunda belirtilen niteliklere ve belgelere
sahip olmahdir.

12. Firma istediginde odeme aylik olarak yapilabilecektir.
13. Firma iicretini tahakkuk etmeye geldiginde hastane tarafmdan verilen fiseler

doneminde geJen fiyat farki verilmeyecek, hangi fis hangi zamma tekabul etmi? ise
resmi beige idareye takdim edilmek sartiyla flsler zamh odenecektir.

14 Hastanemiz araclanna ve Jenarat6re EURO DIESEL verilecektir.
avda uc C?J defa zamanmda araclanmiza veya Jenaratorumuze istemlen yakit

'rilmez ise veya gecikmeli verilir se tektamil, ihale iptal ed.lecektir. Firmanm
yat.rmi§ oldugu kali teminati ise hazineye irad olarak kaydedilmesi i9in Saymanhga

resmi duyuruda bulunuiacaktir.
16. MAUNMIKTAR1:

SIRANO
MOTORIN (eurodize l ) 1.500 LITRE

et qETIN
.H.1.1

Murat DIVARCI
Idari. v* Mal.Isl.Md.


