
3 KALEM KURU TİP AKÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı 3 Kalem 

Kuru Tip Akü ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık Teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18/10/2022 Salı Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5- Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara 

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürün belgeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner 

Sermaye İşletmesi’ne gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 

firmaların iç teklif zarfları Komisyonumuzca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 
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