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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 9
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı YAhtGnü SÖNDtIRllD TuPÜ ALIMI işi
4734 Sayı|ı Kamu İhale l<anunım22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyahnın |YOln020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satııı almaya verilirse ttim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Sıra No lUalın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyıtı Toplam
1 6KG,LıK KuRu rİıtıvtvi Tozlu TıP

YANGİN SÖNDÜRME TÜPÜ ALİM|
4 ADET



DİYADİN DEVIET HASTANESİ

(KURU KıMYEVıTozı.U YANGıN söNDüRME cıHAztARlNıN DotUM vE AtlM TEKNiı( şARTNAMEsıı

1) KoNUsu:Bu teknik şartname; Diyadİn Devlet Hastanesı
yangın güvenliği ihtiyacı lçin aşağıda cinsi ve adedi yazılı Yangın Siindürme cihazlarının teknik

özellikleri, deney/test durumları ile diğer hususları konu alır.

a) 6 KClık Xuru Kimvevi Toılu Yangın Söndürme Cihaz Aimı: 4 Adet

2) GENEI HususıAR:

2.1. Tanlmlar

a} Ts:Türk standartlan Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlannl,
b) EN:Avrupa standartlarlnl,
c) Ts EN 1855-1 :Bu standart, taşınabilir yangln söndürücülerin tasanm kurallarını, imalat
sırasındaki tip deneyi ve muayenelerini, derecelendirilmelerini, sınıflandırılmalarını ve kullanılacak
deney metot|arını kapsar.
d) Ts 862-7 EN3-7+A1 :seyyar yangln söndürücüler için performans gerekleri ve deney
metotlannl kapsar.
e} Ts EN lso 5923 :Bu standart, yangln söndürücü bir madde olarak kullanılan karbondioksit
özelliklerini kapsar.

0 TS 11827 :Elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına
bakım ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, ışletmecilik, teknik donanlm ve

çalışanlar ile ilgili genel kurallannı kapsar.

c} TS-EN 615 :A, B ve c sınfi yangınlar için yangın söndürüc[i tozıan ve tanlmlanm|ş

deney metotları vasıtasryla, fiziksel ve kimyasal özellikler ve en düşük söndürme 8ücü için asgari

özellikleri ve aynca tedarikçi tarafindan verilen bilgi ve veriler için kuralları kapsar.

h} TS lSO 11502-2 :Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücü|erin muayene, bakım ve periyodik

deneylerini kapsar.
i) Ts EN tso 10297 :Bu standart, slkştnlmlş, sv|laştırılmış veya çözünmüş gaz taşıyan gaz

tüplerine takllmast amaçlanan vanalar için tasanm, imalat, işaretleme kuralları ve tip deney

metotlannl kapsar.

j) MAP : Mono amonyum fosfat
k) ATü : Ça|ışma basıncı
l) Yangın türü : Yanmakta olan maddeye göre;

-A slnıfı yangınlar : odun, kömür, k6ğlt, ot, doküman ve plastİk gibi
yanıcı kat maddeler yangınını,

-B sınıfı yangınlar : Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar,
katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,

-C sınıfi yangınlar : Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve
hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,

-D sınıft yangınlar : Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve
magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaküf maddeler gibi metaller
yangtn.nı ifade eder.
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2.z.Teknİk Şartnameye konu olan mahaller:

"Diyadin Devlet Hastanesi" yer alan yangın söndürme tüplerini konu almaktadır.

3) GENEt EsAstAR vE TEKNil( ÖzEttİKIER

3.1 FıRMADAN lsrııuiı.ııu 8EIGELER :

a} Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının alım, bakım ve satrş|n| yapan firmanın kendi adına
veya bayisİ olduğu firmanın "lso 9001:2008 Kalite Belgesi ve cE sertifikah Avrupa Normlarına
(EN} uygunluk belgesi" olmahdır.

b) Ts 852-7 EN3-7+41 standartlar| kapsamInda servis Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
c) TS 11827 İşyeri Yeterlilik Belgesi.
d) Marka Tescil Belgesi,
e) Kalite Uygunluk Belgesi,
f) Başka bir firmanın temsilcisi ise Temsilcilik Belgesine sahip olmalıdır.
g) Firmanın TSE hizmet belgesi bulunmalıdır.

3.2 ı(uRu KıMYEvi Toz YANG|N SöNDÜRME clHAztARlNlN AtıM özEttlKtERi.

3.2.1. Ahmı Yaplacak Olan Kuru Klmyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazları; (ABC TÜRÜ
YANGlNtAR İçİN)

1- Cihazların alımında kullanılacak kuru kimyevi yangın söndürme tozu TS-EN 615 standardında

ve en az 90 MAP olacaktr.
2- cihazlara iticı gaz olarak 17 ATÜ baslnonda Kuru Azot Gaz| kullanılacak, Cihazların

üzerindeki manometrede (göstergede) test ban 30 olacak§r.
3- Kuru Kimyevi tozlar, insan sağhğtna zarar vermeyen, nemden etkilenmeyen, tortuıaşlp

katılaşmayan özellikte ve 1000 Volta kadar elektriğİ iletmeyecek özeılİkte olacaktr.
4- Kuru klmyevi tozlu cihazların hortumları TSE 745 EN lSO 2398 standartlanna uygun olacak,

söndürücü valfleri el ile çalışan pımli olacak, tetikler emniyet siboplu olacak, nozul uçları yassı

olacak, tetik üzerindeki pim ise kuqunlanacaktır.
5- Cihazlar, 1,5 mm. kallnlığında sac ve slvama tekniği ile iki parçadan imal edilmiş olacaktır.
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4} oRTAK HÜKÜMLER

4.1. AtıM

L. Yeni alınacak yangın söndürme cihazları TS 862-7 EN3-7+A1 kalite belgeli oIacak. Cihazların
gövdesinin üst kısmında soğuk damgalı olarak, TSE amblemi (Baklava şekli) ve imalat tarihi
bulunacak, alım tarihi sükırları yapıştırılacaktır. Cihazın üzerinde boş ve dolu ağırlığı, seri
numarası, deney basıncı, imalatçı firmanın kısa adı veya tescilli markası vb. bilgiler
bulunacaktır.
2. Yangın söndiirme cihazlannın boyalan kırmızı renkli orijinal fabrika boya
veya elektrostatik fınn boya olacak, yaralanm4 karıncalanma, ptiriiz - çatlak vs.
olmayacaktır.
3. Cihazların her türlü montaj işlemleri standartlara uygun oIarak yüklenici firma
tarafından (tüm askı aparatları ve sac taban koruma çemberi ile birlikte) karşılanacaktır.
4. Alım veya montaj aşamasında her türlü nakliye hizmeti firma tarafindan
karşılanacaktır.
5. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesibulunacaktır.
5. Cihazlar 4 yıl dolum, 4 yıl gövde garantili olacaktır.

4.2.BAKıM VE oNARıM

t- yangın söndürme cihazlarının periyodik bakım ve kontrolleri a (dört} yıl süre ile ücretsiz
olarak yılda iki kez Müdürlüğümüzdekiyerlerinde TS lSO LL6O2-2 ve TS 862-7EN3-7+A1

standartlarına göre yapılacak ve genel garanti hükümlerine uyacaktır.
2- Firma yangın söndürme cihazlarının perlyodik bakımlarının yapıldığına dair imzalı rapor

düzenleyerek, Müdürlüğümüze teslim edecektir.
3_ Mühürlü cihaz]ardaki basınç kaybı, taşIaşma gibi nedenlerle kulIanılmayacak durumda

olan]ar tespit edildiğinde, cihazIar ilgili firmaya iade ediIecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak

do!d uru]acak veya değiştirilecekür.
4- Firma, cihazların üzerine, alım ve kontrol tarihlerinin takip edileceği periyodik bakım ve

kontrol etiketini yapışhracakhr.

43. DıĞER HusUstAR

L- yangın Söndürme Cihaz|arı, alım yapıldıktan sonra Yangın Yönetmeliğİne uygun

otarak Müdürtüğümüzce görevlendirilen kişilerin eşliğinde belirtiIen yerlere firma
tarafından ücretslz oIarak montajı yapıtacaktır.

Firmalar;
a. Söndtirücü maddenin cinsinin ve miktarırun,
b. Kullanılacağl yangın sınıfinın sembolilntln ve resimli işaretinin,
c. Resimli kullanma talimatının,
d. Cihazile ilgili diğer bilgilerin,
e. Firmanın unvanl veya kısa adrnın, adresinin, telefon ve faks

numarası ile,
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f. Alım tarihleri ile bakım ve kontrol tarihlerinin takip edileceği
periyodik bakım ve kontrol etiketini bakımı yapılan cihazların
iDerine yapıştıracaktır.

Şartnamede yer almayan konular için TsE ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yangın

söndürücülerıe ilgili standart tebliğleri ve bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas

alınacaktır.
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