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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU
HASTANEMİZ TEKNİK SERVİS BİRİMİ İHTİYACI VAKUM POMPASI VE KOMPRESÖR MİNÖR 
BAKIM KİTİ ALIM İŞİ(İŞÇİLİK DAHİL) 16.07.2018

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.
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EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

TEKLİFLERİN en g e ç  18.07.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:30 A k a d a r  s a t in  a lm a  m ü d ü r lü ğ ü 'n e  v e  g ö r e v ü le r İn e

VERİLM ESİ GEREKM EKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI 

DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ 

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

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN ALM A BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1 1 8 4  

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

mailto:patnosdh@hotmail.com


ADSM  BİNASI K O M PR E S Ö R  BAKIM  ON A R IM  KİTİ T EK N İK  ŞA RTN AM ESİ

1 .Kom presör periyodik bakım ında kullanılan kitler E K O M A K /D M D  150 C m arka 
kom presöre uygun olm alıdır

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri
a. seperatör filtre 2 adet
b. hava filtre 2 adet
e. yağ filtresi 2 adet
d. teneke yağ 20 İt 20 Lt
e. kayışlar 4 adet

3. K om presörlerin genel bakım ı ve tem izliği yapılacaktır

4. Özel vidalı kom presör yağı ile yağ değişim i yapılacaktır.

5. Hava tankının otom atik tahliye sistem li selenoid va lf takılacaktır.

6. Değişim  yapılan bütün parçalar ve m alzem eler teknik birim e tam  teslim  edilecektir

7. Bakım için tek lif  verecek firm alar sistem i görüp buna göre tek lif  verdikleri kabul 
edilecektir.

8. Bakımı yapılan kom presörler çalışır şekilde test edilip teslim  edilecektir

9. Yüklenici ve İm alatçı firm aların ilgili cihazlarla alakalı hizm et yeterlilik  , CE, ISO kalite 
belgelerini ibraz etm eleri gerekm ektedir.

10. cihazlarda bakım  yapan firm a elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim  
Sertifikalarını gösterm ek ve tekliflerinde de verm eleri gerekm ektedir.



AD SM  BİNASI V A K U M  BAKIM  ON ARIM  KİTİ TEK N İK  ŞA RTN AM ESİ

1.Vakum  p e r i y o d i k  bakım ında kullanılan kitler ZİNİSAN ZV VP 100m3 lük m arka vakum 
pom palarına uygun olm alıdır

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri

3. Vakun genel bakım ı ve tem izliği yapılacaktır.

4. Özel vidalı vakum  yağı ile yağ değişim i yapılacaktır.

5. Hava tankının zam anlayıcı tahliye selenoıd va lf takılacaktır.

6. Değişim  yapılan bütün parçalar ve m alzem eler teknik birim e tam  teslim  edilecektir

7. Bakım  için tek lif  verecek firm alar sistem i görüp buna göre tek lif  verdikleri kabul 
edilecektir

8. Bakımı yapılan vakum  çalışır şekilde test edilip teslim  edilecektir

9. Y üklenici ve İm alatçı firm aların ilgili cihazlarla alakalı hizm et yeterlilik  , CE, ISO kalite 
belgelerini ibraz etm eleri gerekm ektedir.

10. cihazlarda bakım  yapan firm a elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim  
Sertifikalarını gösterm ek ve tekliflerinde de verm eleri gerekm ektedir

a. egzoz filtre
b. hava filtre
c. yağ filtresi
d. teneke yağ 141t

4 adet 
2 adet 
2 adet 
14Lt



PDH VE A D SM  BİNASI V A K U M  BAKIM  ON A R IM  KİTİ ve HAT FİLTRE İÇ
ELEM ENTİ TEK NİK ŞA RTN AM ESİ

EV akum  periyodik bakım ında kullanılan kitler ZİN İSA N  ZV VP 100m3 lük m arka vakum  
pom palarına uygun olm alıdır

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri
a. egzoz filtre 2 adet
b. hava filtre 1 adet
c. yağ filtresi 1 adet
d. teneke yağ 71t 7 Lt
e. Hat filtresi iç elem em ti 10 adet 
PATNOS KOMP 3 ADET
ADSM KOMP 4 ADET
PATNOS VAKUM 1 ADET (BÜYÜK BOY)
ADSM VAKUM 1 ADET (BÜYÜK BOY)

3. Vakun genel bakım ı ve tem izliği yapılacaktır.

4. Özel vidalı vakum  yağı ile yağ değişim i yapılacaktır.

5. Hava tankının zam anlayıcı tahliye selenoıd va lf takılacaktır.

6. Değişim  yapılan bütün parçalar ve m alzem eler teknik birim e tam  teslim  edilecektir

7. Bakım  için tek lif  verecek firm alar sistem i görüp buna göre tek lif  verdikleri kabul 
edilecektir

8. Bakımı yapılan vakum  çalışır şekilde test edilip teslim  edilecektir

9. Yüklenici ve İm alatçı firm aların ilgili cihazlarla alakalı hizm et yeterlilik  . CE, ISO kalite 
belgelerini ibraz etm eleri gerekm ektedir.

10. cihazlarda bakım  yapan firm a elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim  
Sertifikalarını gösterm ek ve tekliflerinde de verm eleri gerekm ektedir



PATNOS D.H. K O M PR ESÖ R  BAKİM  ON A R IM  KİTİ TEK N İK  ŞA RTN AM ESİ

1 .Kom presör periyodik bakım ında kullanılan kitler ERCO M  / AIR M A ST E R  P1 m arka 
kom presöre uygun olm alıdır

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri

e. kayışlar 4 adet

3. K om presörlerin genel bakım ı ve tem izliği yapılacaktır

4. Özel vidalı kom presör yağı ile yağ değişim i yapılacaktır.

5. Hava tankının otom atik tahliye sistem li selenoid va lf takılacaktır.

6. Değişim  yapılan bütün parçalar ve m alzem eler teknik birim e tam  teslim  edilecektir

7. Bakım  için tek lif  verecek firm alar sistem i görüp buna göre tek lif  verdikleri kabul 

edilecektir.

8. Bakımı yapılan kom presörler çalışır şekilde test edilip teslim  edilecektir

9. Yüklenici ve İm alatçı firm aların ilgili cihazlarla alakalı hizm et yeterlilik , CE, ISO kalite 
belgelerini ibraz etm eleri gerekm ektedir.

10. cihazlarda bakım  yapan firm a elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim  
Sertifikalarını gösterm ek ve tekliflerinde de verm eleri gerekm ektedir.

a. seperatör filtre
b. hava filtre
c. yağ filtresi
d. teneke yağ 24 İt

2 adet 
2 adet 
2 adet 
24 Lt 
4 adet



PATNOS D.H. V A K U M  BAKIM  ON A R IM  KİTİ TEK N İK  ŞA RTN AM ESİ

1.Vakum  periyodik bakım ında kullanılan kitler LC-205 m arka vakum  pom palarına uygun 

olm alıdır

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri

3. Vakun genel bakım ı ve tem izliği yapılacaktır.

4. Özel vidalı vakum  yağı ile yağ değişim i yapılacaktır.

5. Hava tankının zam anlayıcı tahliye selenoıd va lf takılacaktır.

6. Değişim  yapılan bütün parçalar ve m alzem eler teknik birim e tam  teslim  edilecektir

7. Bakım  için tek lif  verecek firm alar sistem i görüp buna göre tek lif  verdikleri kabul

8. Bakımı yapılan vakum  çalışır şekilde test edilip teslim  edilecektir

9. Yüklenici ve İm alatçı firm aların ilgili cihazlarla alakalı hizm et yeterlilik  , CE, ISO kalite 
belgelerini ibraz etm eleri gerekm ektedir.

10. cihazlarda bakım  yapan firm a elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim  
Sertifikalarını gösterm ek ve tekliflerinde de verm eleri gerekm ektedir

a. egzoz filtre
b. hava filtre
c. yağ filtresi
d. teneke yağ
e. kayışlar

4 adet 
2 adet 
2 adet 
201t 
4 adet

edilecektir


