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Teklife Davet

_ Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı lOKalem Oksijen
Uretim Odası llizmet Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamrnda
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatrnın 03l|2120 E tarih e
saat 10:00'e kadaı satinalma004@,smail.com adresine bildirmenizi rica ed

li ler Müdiirü

FiftEı Yetkilisi
inzı/t(ışe

NoTLAR

ı-Tekliflerin en 8eç son teklif ve.me tarihive saatine kadar satlnalma Biaimlne vera gö.evlilere ve.ilmesi
geİekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazl ile) KDV hariç TL olaraİ düzenlenecektir.
}uBB Kodu ve sUT Kodu belinilmeyen te*lifler değ€rlendirme dşt kaiacaktlr.
+ödemeler 180 tün içerisinde yap acaktr.
s.Aİınb.lıttpy'/tt t rw.üİlih.h.gov.ir/ .di..li Atn vdllul lh.l€ Yöneüm grĞmlnden de ll.n .dllm.kt dlr.
GAİm konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücaetslı yaplla@*İl..

7.E-posta adresiniz satlnalmaya veİili6e, tüm allmla. eşzamanll olarak e-posta üre.inden de ilan edilmektedir
8- Baklm onaaım aİmlannda fi.malann yetki bel8elealolmak uoaundadr.
9- Yetkiliolduğuna dair bel8esi o|ma$ zorunludul.
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MA|ZEME ADl
BıRıM Mıı(rAR BıRlM

FlYAT
ToPLAM
FıYAT

1 METRE 10

2 L KÖŞEBENT METRE 32

3 1x2 M PANJUR METRE 4

4 40x50 (1,5 MM) PRoFlL BoY zo

5 4ox4o (1,5 MM) PRoFiL BoY 23

6 40x50 (1,5 MM} PRoFiL BoY 20

7 10x10 PLAKA ADET 4

8 sAc BoY 4

9 30x5 LAMA siLME BoY 5

10 BoARDEX rfl2 60

ToPLAM
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ŞARTNAME

1- Çatı kısımında alüminyum veya trapez sacdan imal edilicek ve 10 metre mahya imaltıyapılacaktıi. Ayrlca çatl etrafına 30 metre L köşebentle çevirilecek.2- Profillerin antipas boyas| yapılacak ve en az 1,5mm kalınııgında olacaktır.3- Panjurlar demir lamadan imal edilip binanın dış cephe boyasıyla uyumlu tonda
olacaktır.

4- kapı dışarıdan içeriye açılacaktır ve kapı kilit aksesurları tse standart|arlnda olacaktır.5- Odanın etrafı boardex olup malzeme yangına dayanımı yüksek olacaktır.6- Boardex imalatı olduğu kısımlara fi|eli kalekim ,ygul.m"s, yapılıp dış yüzey dekoratif
sıva ile bina rengine uyumlu bi renkte boyanacaktır.

7- kapı çift açılır olacaktır yükseklik oksijen tanklarının geçebileceği bir mesafede
olacaktır.
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