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rünriyg KAMu HAsTA}TELBnİ runuvru
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Selaeterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921209
KONU : Teklife Davet

26.03.2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarr yazılı JENERATÖR ODALARINA
vANGIN ğÖNoÜruvrn rÜpÜ(ropu) MONTAJ DAHİL Alımı işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 29l03l20l9 tarih ve
saat l2:00'e kadar hastaııemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com
adresine göndermeni zi rİca ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

Müdiirii

No İşin Adı Miktar Birimi Birin Fivatı Toolam

1 J ENERATÖR ODASİ NA YANGİN
söNDüRME Tüpü(Topu) MoNTAJ
DAHitALıMı

6 ADET

NOTLAR:
_Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın almabirimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Tektifle( rakam veyayaz| ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktn.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.
_ - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir. ,

- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağhk Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adres: Göt Mü.9 nolu kiıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 51 1 24 76

Faks : 0 472 51l 27 36 e-mail : agridhsl@saglik.gov.tr



Diyadin Devlet Hastanesi Jeneratör Odasına 6 (Altı) Adet Yangın Söndürıne
Tüpü (Topu) Montaj Dahil Satın Alınması İşi Teknik Şartnamesi

1_TAIIIMLAR

Yüklenici: Sağlık tesisimiz için aşağıda tanrmı yapılmış yangın söndtirme toplannı (tilplerini)

temin edecek ve bunları fen ve sanat kurallarına göre monte edecek olan şürs ve/veya şirket.

Yıngrn Söndürme Tüpüı 6 kg ABC kuru todu otomatik yangın söndtirücü kuru tip,
manomeffeli, kendinden basınçlı modüler sistemli, herhangi bir guç kaynağı gerektirmeyen,

gövde slvama metodu ile imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine

lniz.

2- MONTAJ:
Ytiklenici, yangm toplarının montajı için gerekli olan tiim malzemeleri ve ekipmanı kendi temin
etnek suretiyle ilgili toplan ücretsiz olarak monte edecektir.

Montaj için gerekli olan ulaşım, nakliye vb. ttim masraflar da yiikleniciye ait olacaktır.

3- GEI\IEL HUSUSLAR:
a) Ttlm yangın söndiirüctiler sıfır (yeni), dalıa önce kullanrlmamış ve defosuz (imalat hatasız)
olmalıdır.
b) Ttfun söndtirüctilerin jeneratör odası içinde konumlandınlmalan uluslararası standartlar ile fen
ve sanat kurallara uygun şekilde yiiklenici tarafindan belirlenecektir. Bu konunun ihmali
nedeniyle oluşması mütemel kazalardaki maddi ve manevi kayıplarda ytiklenici sorumlu
olacaktır.
c) Bu teknik şartıamede büsedilmesi unutulmuş durumlarda, yilrtlrltlkteki mevzııathiikiimlerine
göre işlem tesis edilir.
d) Yiiklenici yilriirltlkte okn İş Sağhğı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tiim
yönetııeliklerdeki ve işin gerektirdiği her tiirlü önlemi gerek iş malıallinde gerekse ulaşım esnasında

almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu
fufulamayacakhr.
e) İşin ifası esnasında ortaya çıkan her tiirlü masraf (nakliye vb.) ytiklenici tarafından karşılanacaktır.

Ttim bu hususlara uyulmamasından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan ytiklenici sorumlu
olacaktır.


