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Teklıfe Dauet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktaıı yazılı 3 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayıh ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/07l20l8 tarih ve saat
l3:00'e kadar 0472 2|5 3422 numaralr belgegeçere veya satinal ma 004@ o m a iI.co m
adresine bildirmenizi rica ederim.

e Mali

Sıra No Malzemenin Adr Birimi MiküL/ Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 AMELiYATHANE DOLAP ADET 1

2 AHŞAP EşlK ADET 2

3 TERLiK RAFl ADET 2

idari §ler Ivlüdiirü

ToPLAM

Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l_Tekliflerin en geç son reklifveıme ıarihi ve saatino kadar saıınalma Birimine veya göİevlilere verilmesi
gerekmeİıedir.
2_Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak d0zenlenecekıir.
3_UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmey€n teklifler değellendirme dlşı kalaca*İır.
+Ödemeler l80 gün içrisinde yapılacaktır.
a.Fiili olamk kullanülacak mdzeme ameliyat sonİasında belli o|acağmdan ameliyatta kullanllan malzeme ve adedi kadar fafu.a
kesilecektir.
6-Dökme ola.ak getirilen ve ameliyattan sonİa kullanüldlğl b€lli olan malzemelerin barkod|an azami 5 galİl içinde tes|im
edilmediği takdirde hasta dosyalan kapahlacağmdan heİhangi biİ ödeme yapılmayacaktıl,
7-Alımlar http://wırvw.agriihılc.gov.trl rdre§li Ağrı vıliliği Ihale Yönetim si§teminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz is€ eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktr.
g-E-posİa adresiniz satrıalmaya verilirse, tlım alrmlar eşzamanlı olarak e-posta üze.inden de ilan edilmektedii
ll}. Baküm onarım alümlannda fi.malaİln yaki belgeleri olmak zorundadır.
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Ağı suçatağı Devlet Hastanesi
AMELiYATI{ANE DOLAP Ve AHŞAP EŞİK TEKNİK ŞARINAMESİ

1. KONU

1,1, Bu teknik Şartrıame Ağn Suçatağı Devlet Hastanesi Aıneliyathaııe servisinin ihtiyacı
olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 5 (beş ) paıçadan oluşarı doıap uyutı.ulrırı. r" 

"şitişlerinin yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİKÖZELLiKLER:

2,1. YaPılacak olan iŞlerin fiyat teklifi, tek]if verecek firma tarafindan yerinde ölçiim yapıldıktan
sonra verilecektir.

2-2. Yapı|acak oları iş ameliyathrıe girişine 180x320x35 cm ölçiilerinde 2 adet terlik dolabı
değiŞik ölÇülerde 2 adet giriş eşiği ve 670x185x45 cm ölçüİerinde ayakkabı ve eıbise doıabı
olarak özetlenebilir.

2.3. YaPılacak olan dolaplar birinci sınrf MDF den imal edilecektir.Dolap kapı menteşeleri
ÇarPmalan engellemek iÇin amortisörlü olacak.Dolap kapı kulplan İaslarımaz malzemeden
kullanılacaktır.

2.4. DolaPların Yiikseklik ölçüsü 185 cm olarak verilmiştir ancak dolaplar dikey olamk iki ayn
dolap olarak imal edilecektir.Dolaplarda gömme kilit kullanrlacaktır.

2.5. Terlik Raflan kaPaksız terek şeklinde yapılacaktır duvar kirlenmesini önlemek için mka tarafı
kontraplak tabakayla kapatılacaitır.

2.6. Zemine YaPılacak olan 2 adet giriş eşiği yerden l0 cm yiiksek olacak ve en az dolaplarda
kullarulan malzemenin_kalınlığında olacaktır.Eşiklerin başlangıç krsmı çarpmaları önlemek için
rampah olarak imal edilecektir.

,rn 2.7- Madde 1.1 de belirtildiği gibi işin nihai ölçiimü teklif verecek firma tarafindan
alınacaktır.Istenilen dolap ve raflann model ve rengi Ameliyathane sorumlrısu tarafındarı işi
alan frrmaya tarif edilecek ve bu modellerde iiretilecektir.

2.8. Bir yer döşemesinin yapılacağı yerde eşiği engelleyen 2 adet ahşap kapı bulunmakta ve bu
kapılar işi alan firma tarafından alt krsmından kesilerek krsaltılacaktr.

2.9. Malzpme|er 2 yıl garantili olmalıdır.
2.|0, Üriinler güncel standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.

3. GENELHÜKÜMLER:

3.1 Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktr.
3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim özelliklerin uygunluğu

araştrnlacaktrr.
3.4 kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardarr ytiklenici firma sorumludur.
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