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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçe Devlet Hastanesi

k o n u  HASTANEMİZ SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN YANGIN TÜPÜ DOLUM İŞİ 08.03.2018

SAYIN ............................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM

BİRİM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 YANGIN TÜPÜ DOLUMU 6 KG 53 ADET
2 YANGIN TÜPÜ DOLUMU 12 KG 2 ADET
3 YANGIN TÜPÜ DOLUMU 25 KG 2 ADET
4 YANGIN TÜPÜ DOLUMU 50 KG 2 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.03.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ

6 SAYILACAKTIR.
7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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K A R B O N D İO K SİT  G A ZLI Y A N G IN  SÖ N D Ü R M E  C İH A Z L A R I D O L U M /B A K IM  ŞA R TN A M ESİ

1 - D olum  ve bakım ları yap ılacak  olan yangın  söndürm e cihazları içerisinde karbondioksit gazı kalm ayacak 
şekilde tam am en boşaltılarak  firm aya teslim  edilecektir.

2- D olum u yapılacak  olan  yangın söndürm e cihazları içerisinde 6 yaşın ı do lduran cihazlar h idrostatik  basınç 
ve sızdırm azlık testine tabi tutu lacak, yap ılan  test num aratörlerle  cihazların  üzerine vurulacak, ayrıca test 
sonuçları bir rapor halinde tarafım ıza b ild irilecektir.

3- D olum u yapılacak  olan  yangın söndürm e cihazların ın  arızalı p a rç a la r ı; vana, hortum , lansvb ... firma 
yetkilileri ve kurum um uz Sivil Savunm a yetk ilim iz ile beraber tesp it ed ilecek  , bu parçalar yenileri ile 
değiştirilecektir. A rızalı ve ku llan ılm ayacak  durum da olan parçalar tarafım ıza iade edilecektir.

4-Y angın söndürm e cihazları içerisine do ldurulacak K arbondioksit G azı BC sınıfı yangın lar için kesin etkili 
olacak ve % 99,5 saflığ ında o lacaktır.

5- D olum  yapılacak  karbondioksit gazı T SE  11339 EN 25293 'e uygun olacaktır.

6- Y angın söndürücülerin  dolum  ve periyodik  kontrolleri T SE  ISO  11602-2 S tandardına göre yapılacaktır. 
A yrıca yüklenici firm a, dolum  ve bakım  yaptığ ı c ihazlara  4 yıl garanti verecek  , garanti süresi içerisinde 6 
ayda bir periyodik kontro llerin i aksatm adan yürütecektir.

7- Boyaları bozulm uş yangın  söndürm e cihazların ın  boyaları yap ılacak  , firm a.bunun için ayrıca ücret talep 
etm eyecektir. Tüm  cihazlar üzerindede kullanm a talim atı ve periyodik  bakım  çizelgeleri olacaktır.

8- Y üklenici firm a dolum  ve bakım  süreci ile periyodik kontrollerin i K urum um uzun G üvenlik  Am iri 
yetkilileri ilebirlik te yürü tecektir. N akliye, am balaj vb. g iderler yüklen ici firm a tarafından karşılanacaktır.

9- D olum dan gelen c ihazlar K urum um uz yetk ilileri nezaretinde tartım  işlem leri yapılacak, istenilen oranda 
dolum  yapılıp  yapılm adığı kontrol edilecektir. D oldurulm ası gereken m ik tardan  eksik çıkan cihazlar yeniden 
dolum  için firm aya iade edilecektir. Bu cihazlar % 10 oranını geçerse firm anın  sözleşm esi iptal edilecektir.

10- A yrıca K urum um uz gerekli görürse yüklen ici firm adan söndürm e deneyi isteyecek, bu deney içinde 
gerekli olan tüm  m alzem eler ve boşalan cihazların  dolum u yüklen ici firm a tarafından ücretsiz olarak 
karşılanacaktır.

11- T ek lif  verecek firm alar teklifleri ile beraber ; TS 11827 (2 .Baskı) T em m uz 2011 Y angın söndürm e 
cihazları, Satış ve /veya Servis hizm eti veren  iş yerleri için genel kurallar standard ına uygun hizm et veren 
işyeri kapsam ında TSE 'den alınm ış H izm et Y eri Y eterlilik  B elgesini ibraz etm ek zorundadır. B elgelerin vize 
sürelerinin geçip geçm ediğ in ide d ikkate alınacaktır. V ize süresi geçen firm aların  teklifi dikkate 
alınm ayacaktır.

12- T ek lif veren firm alar bu şartnam ede belirtilen tüm  şartları aynen kabul ve taahhüt etm iş sayılacaktır. 
Şartnam eyi okuyup aynen kabul e ttik lerin i belirtip  kaşeleyip  im zalayacaklardır. K abul etm eyen firm aların  
teklifleri d ikkate alınm ayacaktır. ,


