
T.C.
AĞRI  ̂.ALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDl'RLİ ĞÜ 
PATNOS DE\XET HAST.ANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

435
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1105

İL G İL İ FİRM A LA RA

04.10.2019

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 09.10.2019 saat; >10;00'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

J
Uzm" §tafa Erkin SARSU 

Başhekim V.
Satın A lınacak M alın/ İşin K D V  H ariç Teklif

S.No M alın/Işin C insi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
TUVALETLERİN BAKIM VE 
ONARIM HİZMETİ

TUVALETLERİN  
BAKIMI ONARIMI 
HİZMET İŞİ

7 Adet

KDV H ariç  Genel Toplam

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

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / F innanın  Adı veya Ticaret Ünvanı - K aşe/İm za

A dres:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdli@ hotm ail.com Web:

Bilgi için : M ehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdli@hotmail.com


T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

İŞİN ADIıPATNOS DEVLET HASTANESİ WC ONARIM  İŞİ 
MADDE 1- TEKNİK ŞARTNAM E 
yükleyici firma tarafından yapılması gereken işlerin listesi

1. 7 adet wc fayanslarının yenilenmesi

a- birinci kalite mat fayans kullanılacaktır 
b- fayanslar TS standartla'an a uygun olacaktır
c- m evcut olan fayanslar kırılacak wc lerin sızma problem inin çözülmesi 

için zemine membran lıygulanacktır 
d- sıvı izalasyon uygulanacaktır.

2. 7 adet wc de eksik olan ha'/alandırm alarm m  yapılması

a- 30*30 ebatında havalandırm a bacası yapılacaktır
b- Baca için uygun görülen yerde fayans ve düşeme kırılacaktır.

3. 7 adet wc fayansı için beton astarı , yapıştırıcı kalekim  ve derz dolgu 
yapılacaktır

a- astar ,kal ekim ve derz d !gu d'S standartlarına göre birinci kalite 
malzeme kullanılacaktır.

4. 7 adet wc ye asp ira tö r'ç in  elektrik kabloların m ontajının yapılması 
a- aspiratör elktrikli \vc k usunu giderecek düzeyde TS standartma

uygun yapılacaktır 
b- elktrik kabloları duvard'^ gizlenecek şekilde yapılacaktır.

5. NOT: tüm harfiat çalışması dışarıyla bağlatı olm adığından torbalarla 
nakliyesi gerçekleşecektir.T ek lif veren firmaların yerinde işi görmeleri ön 
görülmektedir.


