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Tutak lice Dcvk'l Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk Tcsisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi vc miktari yazih YANGIN SONDURME TUPU (TOPU )ALIMI
MONTAJ DAHJL 4734 sayih ihalc k a n i i n n n u n 22/D maddesi kapsammda alinacak olup; soz konusu isin KDV haric
birim ve toplam fiyatmin 09.04.2019 tarih saat: 09:00 e k;ul;u 0472 411 20 83 numural i belgegec^re veya
tutak.satinalnia « liutmail.com adresine gondermeniz hususunu;

Geregini bilgilcrinizc rica cdcrim.
MuriltDIVARCi
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Firma Yetkilisi
imza/Kase

NOTLAR
1-Tekliflerin en ge^ son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve ya/i ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen teklitlerin asdlari da idaremiz Satinalmu bir imine u l a ^ n r d a c a k t i r .
4-TckIif cdilen llyaUarm gccerliligi teklif tar ihindcn itibarcn en az 90 giin olacaktir. Odemelcr 90 giin icerisinde
yapilacaktir.
5-I$in l a m a m t icin teklif vcrileccktir.
6-Alinn yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde tuslim edilecektir.
7- Ah in I ar https://www.agriihalc.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedtr.
8- Yukanda belirtilen siire i9erisinde teklil'v'ikmamasi veya gelen teklitlerin idare taraf'mdan yetersiz gdriildiigii
durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Adres: Agri-Van Yolu Ozeri Ilye Jandarma Karakolu Yam Ayrintih bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



Tutak Devlet Hastanesi Jenerator Odasina 3 (\J$) Adet Yangin Sondurme
Tiipii (Topu) Montaj Dahil Satin Alinniasi I s i Teknik Sartnanu'si

1-TANIMLAR

Yiiklenici: Saghk tcsisimiz ieln asagida lanimi yapilmis yangm sondiirme toplanni ( t i ip ler in i )
temin edecek ve bunlari fen ve sanat kural larma gore monte edecek olan sahis ve/veya $irket.

Yangin Sondiirme Tupii: 6 kg ABC kuru tozlu otomatik yangm sondUrucii kuru tip,
manometreli. kendinden basmcli modiiler sistemli, herhangi bir gii£ kaynagi gerektirmeyen.
govde sivama metodu ile imal edilmi§, elektrostatik toz boyali, TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine
haiz.

2-MONTAJ:

Yiiklenici. yangm toplarmm moniuji iein gerekli olan turn malzemeleri ve ekipmam kendi temin
etmek suretiyle i l g i l i toplan ucretsiz olarak monte edecektir.

Montaj icin gerekli olan ula§im, nakliye vb. tiim masratlar da yukleniciye ait olacaktir.

3-GENELHUSUSLAR:

a) Tiim yangm sondUruci i ler Ml ' i r ( \ c n i j , daha once k u l l a n i l m a m i ^ ve defosuz ( imalat hatasiz)
olmahdir .
b) Turn sonduruculer in jenerator odasi icinde konumlandinlmalan uluslararasi standartlar ile fen
ve sanat kurallara uygun §ekilde yuklenic i tarafmdan belirlenecektir. Bu konunun ihmali
nedeniyle olu^masi muhtemel kazalardaki maddi ve manevi kayiplarda yuklenici sorumlu
olacaktir.
c) Bu teknik sartnamede bahsedilmesi unutulmus durumlarda, yururlukteki mevzuat hukCimlerine
gore i^lem tesis edilir.
d) Y u k l e n i c i yurur lukte olan l§ Sagligi ve Guvenl igi Kanunu ve bu kanun kapsaminda y i k a r i l m i § tiim
yonetmeliklerdeki ve i ^ i n gerektirdigi her tUrli i onlenii gerek i§ mahal l inde gerekse ula^im esnasmda
almak zorundadir. Bu konunun ihmali nedeniyle olu^acak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu
tutulamayacaktir.
e) l§in ifasi esnasmda ortaya cikan her tCirlCi masraf (nakliye vb.) yuklenici tarafmdan kar^ilanacaktir.
Tiim bu hususlara uyulmamasmdan kaynakh maddi ve manevi kayiplardan yiiklcnici sorumlu
olacaktir.


