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1 

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ 
ELEKTRİK TRAFOLARININ 2023 YILI HER 
TÜRLÜ KORUYUCU BAKIMI VE ARIZA - 
ONARIMI HİZMETİ ALIMI 

1 Bakım 
  

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)   

 

İdari şartlar, 

1- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden 

teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa 

olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 

2- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her 

sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye 

alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı 

olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması 

nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir 

yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat 

listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli 

sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça 

listesi vermesine gerek yoktur.  

4- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-

Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-

varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür. 

5- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.  

6- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış 

olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. 

7- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye 

aittir. 

8- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte 

serbesttir. İstekli; İşin tamamına teklif vermek zorundadır, işin toplam tutarı üzerinden dikkate 

alınacaktır. 

9- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir. 

10- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.  

11- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.  

12- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır. 

13- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık 

hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre, Döner 

Sermaye veya Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır. 

 

 

 

 

mailto:kdhsatinal@hotmail.com















