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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Fakültem izin hizm et bürolarıda kullanılm ak üzere aşağıda cinsi ve m iktarları yazılı sarf 
m alzem enin alımına ihtiyaç duyulmaktadır. M akamınızca uygun görüldüğü takdirde aşağıda 
belirtilen harcama kaleminden karşılanmak üzere malzemenin alınması hususunda Olurlarınızı arz 
ederim.

Harcama Kalemi
03.2 : Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlan

Malzeme Adı Adet
Çerçeve ( 30X20 cm) 10 Adet

e-imzalıdır
Minenur SÜNTER 

Yüksekokul Sekreteri

OLUR
05/10/2018

e-im za lıd ır
Prof. Dr. Nermin KILIÇ 

Dekan V.

Ek: Malzeme Listesi ( 2  Sayfa)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Mustafa ZORLU
Telefon: 0362 457 60 20 Faks: 0362 457 69 26 mustafazorlu@omu.edu.tr
Elektronik Ağ: http://www.omu.edu.tr/ Kep Adresi: omu@.hsO 1 .kep.tr Dahili T e l: 6368
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Tarih : 11/10/2018
Konu : Teklif İsteme
Telefon : 0(362) 3121919-6368
Faks : 0(362)457 69 26

Aşağıda yazılı 1 kalem malzemenin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 üncü maddesinin (d) Bendi 
kapsamında doğrudan temin usulü ile satın alma işlemi yapılacaktır.

Söz konusu 1 kalem malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi 22/10/2018 tarihine kadar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bİlimeri Fakültesi Satınalma Birimine ulaşacak 
ederim.

derilmesini rica

No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı KDVt>rañF= Toplam Tutarı
1

Plastik Çerçeve ( 30 cm X 20 Cm )
Açılır Kapanır Olacak , İçerisindeki görsel 
kolaylıkla değiştirelebilir olacak.

10 Adet

İDARİ ŞARTNAME :

1. Tekliflerin yetkili tarafından imzalanması, kaşelenmesi zorunludur.
2. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günü olacaktır.
3. Teklif mektuplarında malzemelerin KDV hariç fiyatı, KDV oranı ve KDV dahil toplam fiyatı, silinti-

kazıntı yapılmadan belirtilecektir.
4. Sözleşmenin uygulanması sırasında işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi 

(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile teknik şartnamede belirtilen diğer giderler yükleniciye 
aittir.

5. İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, dağıtıcı 
veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik 
edilmiş örneklerinin tekliflerine ekleyeceklerdir.

6. Tarafımızca talep edilmesi durumda, istekliler, tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden 
değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere, teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek 
Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile 
birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin (Alternatif teklifler dahil) özelliklerini idari ve 
teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek, her 
sayfasını, imza ve kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.

7. İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla
alternatif teklifler verebilirler.

8. Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler, nakliye ücreti yüklenici firma tarafından
karşılanarak Dekan lığımızın ilgili birimine teslim edilecektir.

9. Söz konusu alııma teklif verilmesi durumunda ilgili yazı ve eki Teknik Şartnamede belirtilen hususlar
kabul edilmiş sayılacaktır.
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