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Sayı 
Konu 
Dosya ID

326
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
77 4

İL G İL İ FİR M A LA R A

25.07.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2019 saat: ITOO'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/Işin Cinsi A çıklam a M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1 SIVA ÜSTÜ PRİZLER 150 CM 6 GAZ PRİZ 1 Adet
2 GRUP PRİZLER UPS PRİZ 44 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimmrı 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/îmza

Adres:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Rjsta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

Bilgi için : M ehm et Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com


YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

G enel Ö zellik le r:

Y oğunbakım  üniteleri yerleştirildikleri m ekanda istenen gazın servisi ve d iğer aksesuarları için 
kullanılm aktadır.

Y oğunbakım  üniteleri CE sertifikalı olm alıdır.C E belgesi içeriğinde açıkça yazılm alıdır.

Yoğun bakım  ünitelerine ait UBB kodları olm alıd ır.U T S kayıtlı olacaktır.UBB Kodları 

Teklifle birlikte beyan edilm elidir.

Yoğunbakım  üniteleri, im alat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz  bakım  ve onarım  ile parça 

değiştirm e garantisine sahip olm alıdır. A yrıca üretici firm a tarafından 2 yıllık garanti süresinin 

bitim inden itibaren 10 yıl süreyle de yedek parça bulundurm a garantisinin verilm esi gereklidir.

Üretici ve yüklenici firm anın ISO 9001:2008 belgesi olm alıdır.

İmalatçı firm a ISO 13485:2003 Kalite Sistem  Belgeleri olm alıdır.

Üretici ve yüklenici firm a TSE H izm et Y eterlilik belgesine HY B (12426) sahip olm aidır

T ek n ik  Ö zellik le r:

Yatay yoğunbakım  üniteleri iki ayrı kapalı bölm eye sahip extrüzyonla çekilm iş 2 ayrı 

alüm inyum  profilden imal edilm elidir.Profiller EN standartlarına uygun olarak imal edilm iş 
olmahdu-lar.

Tıbbi gaz tesisatı ile elektrik  tesisatları b irbirlerinden ayrı kapalı bölm elerde bulunm alıdır.

Yatay yoğunbakım  ünitelerinin tüm kapakları, m ontaj, bakım  ve onarım ı kolaylaştıracak şekil 

ve yapıda olmalı, yoğunbakım  ünitesini oluşturan bölm elerin  herhangi bir noktasına rahatlıkla 

ulaşılm asına olanak veren kenetlem e sistem i kullanılm alıdır.

Alüm inyum  profiller doğal renkte imal edilm eli fakat idarenin RA L kataloğundan seçeceği 

renklere elektrostatik toz boyayla boyanabilm elidir.

Gaz ve elektrik prizleri arasındaki m esafe uluslararası norm larda belirtilen m esafelere uygun 

olmalıdır. M erkezler arasındaki m esafe en az 20 cm olm alıdır.

Yatay yoğun bakım  ünitesi üzerinde 3 adt oksijen prizi,2 adt.bh4 hava prizi,2 adt. V akum  prizi 

olm ahdır.gaz prizleri pnom atik  çıkışlı olup bakır boru tesisatına pirinç pnöm atik  T bağlantı ile 

birbirine bağlantı yapılm alı,bakır boru tesisatına pinöm atik  rekor bağlantısı ile kaynak yapılıp 

birleştirilm elidir.

Yatay yoğunbakım  ünitelerine yerleştirilecek gaz prizleri ilgili standartlara (D İN  ST ) uygun



olm alıdır.Y atay yoğunbakım  ünitesinin üzerine projeye uygun olarak gaz prizi için yuvalar 
açılmış olmalıdır.

Y atay yoğunbakım  üniteleri belirlenen boylarda imal edildikten sonra her iki yanı kapaklarla 

vidalanarak kapatılm alıdır.Y atay yoğunbakım  ünitesinde kullanılan  topraklam a tesisatı, 

kablolar ve klem enslerin  hepsi kaliteli m alzem eden ve iyi işçilikle üretilm elidir. Topraklam a 

tesisatının, kablo ve klem enslerin kalite belgeleri olm alıdır. K ablolar kablo kanalları içerisine 

alınmalı, bağlantı klem ensleri bir klem ens rayı üzerinde bir araya toplanm alıdır. A lt ve ü st 

bölm eler arası zay ıf akım /kuvvetli akım  kablo geçişleri spiral m akaron içerisinden olmalıdır. 

Kablolar kesinlikle açıkta bırakılm am alıdır.

Elektrik prizleri hiçbir şekilde yoğunbakım  ünitelerinin kapaklarına tutturulm am alıdır. Prizler 

ünitenin gövdesine kasa içerisinde kızaklı sistem  olacak şekilde tutturulm alıdır.

Yatay tip yoğun bakım  ünitelerinin m ontajı için alt güçlendirm e profil veya alim inyum  ray tava 

yüklenici firma tarafından yapılacaktır.Y atay tip yoğun bakım  üniteleri m ontajh  şekilde teslim  

edilecektir.

T ek  kişilik  y a tay  tip  yoğun  b a k ım  ün itesi için;

1 .Her yatak için 150 cm  arası uzunlukta imal edilm eli ve aşağıda listelenen elektrik ve m ekanik 

m alzem eleri kapsam alıdır.

2.Yoğunbakım  ünitesin in  üzerinde 6 adet topraklı elektrik prizi olm alıdır.

3.Yoğun bakım  ünitesinin üzerinde 6 adet ups elektrik pirizi olm alıdır

4.Yoğunbakım  ünitesinin üzerinde 6 adet topraklam a nodu olm alıdır.

5 .Y oğunbakım  ünitesinin üst ve alt tarafında ünitenin boyunca uzanan ünite üzerinde gövde 

ile bir alim inyum  eloksal raylı olm alıdır.



UPS p r iz i  

TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1- UPS Prizi 455 genişiliğinde kırmızı renkte olmalıdır.
2- Üretici firma;

ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
ISO 9001:2012 belgesi olmalıdır.
TSE 12426 HİZM ET YETERLİLİK ve SATIŞ SONRASI HİZM ET YETERLİLİK 

Belgelerine sahip olmalıdır.


