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Aydın Diş Hekimleri Odası      

Cumhuriyet Mah. 1953 Sok. No:5 Kat:1       Efeler / Aydın

+90 256 213 56 99 / 

Aydın Diş Hekimleri Odası

aydisod@hotmail.com

Sayın Aydın Diş Hekimleri Odası;

Kalibrasyon teklifi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Egemet Kalibrasyon Laboratuvarından alacağınız kalibrasyon hizmetleri için KOSGEB desteklerinden
yararlanabilirsiniz.

FİRMA TEL & FAX

Teklif edilen kalibrasyon hizmetin akredite olup olmadığın dair açıklamayı "AKR" sütünü altında bulabilirsiniz. Akredite verilecek
olan hizmet kalemleri "+" işareti ile akreditasyon kapsam dışında "izlenebilirlik zinciri" dahilinde verilecek hizmet kalemleri "-"
işareti ile belirtilmiştir.

Kalibrasyon hizmetinin verileceği yer, teklif formumuzda "YER" sütünü altında belirtilmiştir. "E" ile tanımlanmış kalibrasyon
hizmeti laboratuvarında "Y" ile tanımlanmış kalibrasyon hizmeti firmanız çalışma sahasında verilecektir.(xx) ile belirtilen
kalemlerde firmamız tarafından belirlenen taşeron firma ile çalışılacaktır.

Saygılarımızla

Betül Akgül

Teklifimizi uygun bulduğunuz takdirde, teklif kalemlerinin altındaki onay bölümünü doldurduktan sonra tarafımıza iletmenizi rica
eder, ihtiyaç duyabileceğiniz ek bilgiler için firmamızı aramanızdan duyacağımız memnuniyeti belirtir, çalışmalarınızda başarılar
dileriz.

İyi çalışmalar dileriz.

Akreditasyon kapsamımıza http://egemet.com.tr/upl/Kapsam.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon belgemize http://www.egemet.com.tr/upl/Akreditasyon%20Sertifikasi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR , 17.01.2019

Teklif ekinde (Ek-1) hizmet genel şartları mevcuttur.

*
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FİRMA TEL & FAX 01.02.2019

17.01.2019

TE190426

:

:

:

TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ

TEKLİF TARİHİ

TEKLİF NO*

Birim
Fiyat

TutarMiktar Yer Akr. İsk.
(%)

Açıklama Net 
Fiyat

80 100,00 80,00Y Otoklav (Tek Nokta) Kalibrasyonu  ( 0 - 160  °C ) + 20 TL6.400,001

Ara Toplam

Ulaşım 500,00

TL

TL

Alt Toplam(KDV Hariç) 6.900,00 TL

6.400,00

Kalibrasyonu yapılan firmalarda ücretler peşin alınacak olup faturalar mail adreslerine gönderilecektir. Sertifikalar her hekimlik için elektronik imzalı olarak ayrı ayrı
düzenlecektir.

Tarih Yetkili İsim Firma Kaşesi ve İmza

Teklifin onayı, fiyatlar ile birlikte teklif genel şartlarının kabulünü de içermektedir.
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1- İŞE BAŞLAMA

1.1 Egemet Kalibrasyon Laboratuvarında yapılacak kalibrasyon işine işbu teklifin onaylı şekilde firmamıza mail veya faks yolu ile ulaştırılması ile

başlanır.

1.2 Egemet Kalibrasyon Laboratuvarında kalibre edilecek malzemelerin laboratuvara gönderim tarihi ile müşteri sahasında yapılacak kalibrasyon işi

müşteri ile yazılı olarak mutabık olunan tarihte gerçekleştirilir.

1.3 Mutabık kalınmadan gönderilen cihazların kalibrasyon ve teslim işlemleri laboratuvar iş planına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

TEKLİF GENEL ŞARTLARI

1.4 Sahada gerçekleştirilecek kalibrasyon işlemlerinin tarihi konusunda en az 15 gün önce mutabık olunmalıdır.

Ek-1

2- İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLME SÜRESİ

2.1 Yıllık teklif olması sebebiyle yapılacak iş kesinleştikten sonra müşteri ile mutabık kalınarak işin gerçekleştirilme süresi belirlenecektir.

3- MÜŞTERİ SAHASINDA YAPILACAK KALİBRASYON İŞİ

3.1 Müşteri saha ziyareti için müşteri "ziyaretçi kabul" şartlarını ve gerekli belgelerin neler olduğunu ziyaret tarihinden en az 3 gün öncesinde

muhasebe@egemet.com.tr ve satis@egemet.com.tr yazılı olarak bildirmelidir.

3.2 Saha ziyaretinde firmamız personeline yardım ve eşlik edecek ilgili kişi ve olmadığı durumda yerine geçen kişinin iletişim bilgileri

satis@egemet.com.tr adresine yazılı olarak bildirilmelidir.

3.3 Saha "ziyaretçi kabul" için gerekli olan şart ve belgelerin bildirilmemesi veya saha ziyaretine eşlik edecek ilgili kişi veya kişilerin

bildirilmemesi, ulaşılamaması ve bu sebeple "ziyaretçi kabul" bölümünde 30 dakikadan fazla beklenilmesi durumunda firmamızın kalibrasyon işini

erteleme ve ulaşım giderlerini talep etme hakkı bulunduğunu müşteri peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4 Saha ziyaretinde, kurulmamış hazır olmayan ve kalibre edilmeye müsait olmayan cihazlar bulunması ve bu sebeple beklenilmesi söz konusu

olduğundan firmamızın kalibrasyon işini erteleme hakkı bulunmaktadır. Erteleme olmaksızın beklenilmesi halinde fazladan beklenilen her saat için

müşteri 30 TL ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4- FİYAT ve  ISKONTO

4.2 Teklif olunan ve onaylanandan daha az sayıda malzeme gönderilmesi durumunda müşteri bu fiyat ve oranın geçersiz olacağını ve

faturalandırmanın birim fiyat üzerinden iskonto uygulanmadan yapılacağını peşinen kabul etmektedir.

4.3 Teklif olunan hizmet, cihazların kalibrasyonlarına ilişkin olup tamir, ayar ve bakımlarını içermemektedir.

4.4 Tamir ve ayar yapılması istenilen cihazlar için ayrıca bildirimde bulunulması ve teklifi istenilmesi gerekmektedir.

4.5 Tamir-ayar öncesi ile sonrasında yapılan kalibrasyonlar ayrı ayrı ücretlendirilecektir.

4.1 Teklifte verilen fiyat ve ıskonto oranı 01.02.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.

4.6 Kalibrasyon yapılmasına engel olacak şekilde kirli gönderilen cihazlar için laboratuvarımız cihazları temizlenmeden iade edilebilir veya

temizleme için ilave ücret talebinde bulunabilir.
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5.5 Döviz cinsinden verilen teklifin faturası ödeme günündeki TL karşılığı olarak kesilecektir.

5.2 Teklifimizde yer alan fiyatlar "teslimat öncesinde banka havalesi" ödeme esasına göre verilmiştir.

5- ÖDEME

5.1 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

5.4 Döviz olarak verilen tekliflerin ödemesi aynı döviz cinsinden yapılacaktır.

5.3 Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 kur ve vade farkı uygulanır.

5.6 Döviz hesaplamalarında Merkez Bankası Döviz satış kuru kullanılacaktır.

6- FATURA, SERTİFİKA DÜZENLENMESİ

6.1 Aksi belirtilmediği sürece kalibrasyon sertifikası, fatura işbu teklifin aşağıda belirtilen isim ve adrese tanzim edilecektir.

6.2 Kalibrasyon sertifikasının başka bir firma, bölüm veya kuruluş adına düzenlenmesi istendiği takdirde bunun yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

6.3 Önceki kalibrasyon tarihinden sonra fatura adresi, kalibrasyon sertifika adresi veya firma unvanı gibi bir değişiklik olması durumunda bunun

Egemet' e yazılı olarak bildirilmiş olması gerekir.

6.4 Değişikliklerin bildirilmemesi veya işe başlanılmasından sonra bildirilmesi durumunda

6.4.01 Değişen adrese yapılan saha ziyaretine ilişkin ulaşım giderleri ile zorunlu konaklama giderlerinden müşteri sorumlu olacaktır.

Fatura Tanzim Edilecek Firma / Adresi

Sertifika Düzenlenecek Firma / Adresi

6.4.02 Kalibrasyon sertifikasının yeniden tanzim edilmesi söz konusu olur ise müşteri değişen her sertifika için 5 (beş) Türk Lirası ödeyecektir.

6.4.03 Değiştirilen fatura ve sertifikaların teslimine dair kargo/kurye masrafları müşteriye ait olacaktır.

Aydın Diş Hekimleri Odası , Cumhuriyet Mah. 1953 Sok. No:5 Kat:1 Efeler / Aydın

Aydın Diş Hekimleri Odası, Cumhuriyet Mah. 1953 Sok. No:5 Kat:1   Efeler/Aydın

:

:

8- KALİBRASYON SERTİFİKALARI

8.1 Cihazların kalibrasyonuna ait ölçüm sonuçları kalibrasyon sertifikası şeklinde verilecektir.

8.2 Kalibrasyon sertifikaları e-imzalı olarak

8.3 Müşteriye sertifikaya ulaşabileceği kullanıcı adı ve şifre verilecektir.

8.4 Akreditasyon kapsamımızdaki belirsizlikler en iyi şartlarda verilebilecek belirsizlikler olup kalibrasyon sertifikalarında verilecek belirsizlikler

cihazlarınızın ölçüm performanslarını da kapsayan belirsizlikler olacaktır.

http://sertifika.egemet.com.tr adresine yüklenecektir.

9.1 Laboratuvarımıza gönderilecek cihazların temiz olarak gönderilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

9- CİHAZ TEMİZLİĞİ- TAMİR ve AYAR
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10- CİHAZ KARGO ve TESLİM

10.2 Müşteri cihazların teslim şeklini (kargo /kurye/nakliyat) ve çalışmak istediği kurum veya kişiyi gönderim öncesi bildirmelidir.

10.3 Müşteri bu bildirimde bulunmaz ise aksini belirtmediği sürece cihazların gönderileceği kargo şirketi masrafı ve sorumluluğu müşteriye ait

olacak şekilde firmamız tarafından belirlenir.

10.4 Elden getirilip götürülecek cihazların kalibrasyon işlemi tamamlandığı ve işin bitirildiği mail ile bildirildiği halde 3 işgünü içinde firmamızdan

alınmaz ise masrafı ve sorumluluğu müşteriye ait olacak şekilde cihazların kargo aracılığı ile müşteriye gönderileceği hususunu müşteri kabul

etmiş sayılır.

10.5 Her türlü Kargo/Kurye/Nakliye ile yapılacak taşımalarda oluşacak hasarlardan müşteri sorumludur. Firmamızın kargo ve hasarlarından dolayı

herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını müşteri peşinen kabul etmektedir.
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