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ECZANE VE ARŞİV ODALARININ KAPI DEĞİŞİMİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

MADDE 1. KONU VE KAPSAM 

1-KAPI DEĞİŞİKLİĞİ

Patnos devlet hastanesi eczane ve arşiv kapıları değişiminin yapım işidir.

MADDE 2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE ONARIM İŞİ

A - Genel Hükümler ile İlgili Yüklenici Tarafından;

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları 
gidermek, diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin 
etmekle yükümlüdür.

1. Tesisin kullanılabilir hale gelebilmesi için kullanılaeak malzemeler yükeniei
firma tarafından temin edilir.

2. Yapılacak bakım onarım kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. İdare, 
yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin 
tavsiyeleri dikkate alınır.

3. Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve 
çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma 
konusunda tamamen sorumludur.

4. Firmalar; yapılacak onarım işlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa 
buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikate alır ve buna göre 
teklif verirler. Firma,yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin uygun durum 
ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif 
vermekle bu durumu kabul etmiş sayılır.

5. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek 
için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda 
meydana gelen her türlü zarar ve ziyan firma tarafından karşılanır.

6. İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye 
yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; 
kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde 
gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme ve donatının herhangi 
bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve 
kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden aynca bedel 
talep edemez.

7. Yüklenici; İdare tarafmdan,sorunlann ve isteklerin bildirilebilmesi amaeıyla Çağrı 
Merkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri İdareye bildirir.



8. Bakım onarım yapmakla görevli personelin uğrayabileeeği iş kazaları ile bu 
kişilerin üçüncü kişilere ve sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri 
zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.

9. Montaj esnasında parçaların işlevini kaybetmesinden yüklenici sorumludur.

10. Malzemelerin taşınması nakliyesi yüklenici firmaya aittir.

B-BAKIM ONARIM ESNASINDA YAPILACAK İŞLER

1. Mevcut odaların kapıları ahşap olmasından dolayı,güvenliğin sağlanması açısından 
kapıların uygun hale getirilm esi.

2. 2 adet 148X200
3. 2 adet 85X200

C-YAPIMDA KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ

1. DEMİR PROFİL 40X40 VE 1.20 MM OLMALIDIR.
2. SACI 1.20MM OLMALIDIR.


