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Tekirdağ İı sagııı< Müdürlüğü
Çorlu İlçe Devlet Hastanesi

irr,q.Ln iı,,q.Nr

Hastanemiz arşivinde bulunan ayıklama ve imha işlemine tabi tutulan evrakların
satımr işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 50. maddesi gereğince Pazarlıkusulü ile
yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale giinü olan20l0712022 Çarşaırıba gtinü
saat: 11:00'a kadar istenilen belgelerle birlikte Çorlu İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurmaları
gerekmektedir.

1- İdarenin:
a) Adresi: Zafet, Mah. Bülent Ecevit Blv. No:33, 59850 ÇorlııiTekirdağ
b) Telefon ve Faks numara§r: (0282) 693 33 00-(02S2) 652 60 70

", c) Elektronik Posta Adresi co.rludJuatinalJııa(9sagiik.go_v.[ı:

2- İhale Konusu işin:''
a) Niteliği ttlrii ve miktaıı : Hastanemiz arşivinde bulunan ayıklama ve imha işlemine

tabi tutulan evrakların satrmr işi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihale dokiimanı içinde
bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Çorlu İlçe Devlet Hastanesi tümini 20.000 kg.

c) İşin siiresi : 30 gtlndtfu.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :2010712022 Çarşamba giinü saat: 11:00

4- İsteklilerde aranrlan şartlar ve belgeler:
ı Dilekçe, (ıhaleye konu taşınmazınihale öncesi bizzatgörerek ihaleye katıldığına dair.),. İmza Sirktileri, §oterden tasdikli, Ttizel kişi ise), İmza Beyannamesi §oterden\J/ tasdikli, Gerçek kişi ise),
ı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise) (2022 yılında alınmış olacak)
ı Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise) (2022 yılında alınmış olacak)
o Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise) (2022 yılında alınmış olacak)
ı Çewe ve Şehircilik Bakanlığından alınmış tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi,
. İ§ bu ihalenin muhammen bedeli 1000 kg için 1.850,00 TL

(binsekizyiizellitürklirası) olacaktrr., . İkametgü Belgesi
ı Tebligat Adresi
. İhaleye ait dökümanlar hastanemiz satınalma biriminden ücretsiz temin edilebilecektir.

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazrrlanmamast ve ihale gün
ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış,
istekli srfatı kazanılmamrş sayılacakfiır.
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