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Sayı 
Konu 
Dosya ID

542
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1649

İLGİLİ FİRMALARA

21 .01.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan 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 27.01.2020 saat: ILOO'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M u ^  Erkin SARSU 
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi A çıklam a M iktarı Birim i F iyat T ütar

1
FUEL OİL KAZAN BAKIM 
ONARIM KAZAN ARIZALI 1 Adet

K D V  Hariç Genel Toplam

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

Teklif Eden 
.../.../2020

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

Bilgi için : Mehmet Sena ULAŞ -Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


BRÜLÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Brülör bakım onarım yapılacaktır. 1 adet
2- Brülör şaşe kontrolü yapılacaktır.
3- Brülör işletme ve emniyet elemanları kontrol edilecektir.
4- Ateşleme elektrot ve konumları kontrol edilip temizliği yapılacaktır.
5- Alev fotosel konumu kontrol edililip temizliği yapılacaktır.
6- Brülör fan,motor ve hava prosestatı temizliği yapılacaktır.
7- Türbülatör kontrol edilip temizliği yapılacaktır.
8- Elektrik ekipmanları ve malzemeleri kontrol edilecektir
9- Brülöre bağlı olan kaynak ısıtma amaçlı kullanılan günlük potların rezistansları kontrol edilip 

filtre ve dış temizliği yapılacaktır.
10- Ön ateşleme Ipg tesisatı kaçak kontrolü yapılacaktır.
11- Yakıt pompası basınç ve kaçak kontrülü yapılacaktır.
12- Brülör devreye alma standardına uygun olarak devreye alınacaktır.
13- Yanma ayarlarının düzenlenmesi esnasında baca gazı analiz cihazı ile yanma kontölü 

yapılacaktır.
14- Baca gazı analiz sonuçları servis raporu ile teknik servise teslim edilecektir.
15- Şartnamede belirtilmeyip yapılması zorunlu olan işler yüklenici bakım firması tarafından 

ücretsiz yapılacaktır
16- Makine ve teçhizatların temizliği yapılacaktır.
17- Bakım işlemi bittikten sonra yer temizliği yapılacaktır.
18- İş kanunu ve iş güvenliğine göre gerekli olan tedbirleri alacak ve tüm sorumluluklar yüklenici 

bakım firmasına ait olacaktır.
19- Üçüncü kişilere verilebilecek tüm zararlardan yüklenici bakım firması sorumlu tutulacaktır.
20- Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi tamir mümkün değilse tüm nakliye ücretleri yüklenici 

bakım firmasına ait olacaktır.
21- Cihazların bakım onarım veya parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar yüklenici bakım 

firmasına ait olacaktır.
22- Yüklenici bakım firması cihazların arıza durumunda veya bakım onarımın esnasında değişmesi 

gereken parçaların listesini hastane idaresine firmaların açık adres veya kaşesini taşıyan servis 
bakım belgeleriyle bildirilecektir arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.

23- Temin edilen parçalar ve sarf malzemeler yüklenici bakım firması tarafından ücretsiz 
takılacaktır.

24- Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim 
edilecektir.

25- Yapılacak olan işlemler muayene komisyonu tarafından onaylandıkitan sonra ödeme 
yapılacaktır.

26- Yüklenici firma bakım dışında sezon bitimine kadar arızalara ücretsiz müdahale edecektir.

^  r \ r  L-Q İT



FUEL OİL SIVI YAKIT KAZANIN BAKIM ONARIMINDA DEĞİŞECEK TÜM PARÇALAR SERVİSE AİT 
OLMALIDIR.

FUEL OİL KAZANINI TÜM BAKIMLARININ EKSİKSİZ BAKIM ONARIMI YAPILMALIDIR.

KAZAN YAPILDIKTAN SONRA EN AZ BİR YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

ARZA DURUMUNDA 24 SAAT İÇERSİNDE ARZA YA MÜDAHALE EDECEKTİR.


