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Dosya Id

54592530-211/..... 21.04.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZ FUEL OİL KAZANI BAKIM ONARIM  HİZM ET ALIM İŞİ 
1649

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.04.2020 saat: 
10:00'a kadar ivedi olarak göndenneniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif

S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
FUEL OİL KAZAN BAKIM  
ONARIM KAZAN ARIZALI

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

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

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ilg ili Kişi : K em al A K CA N  -A dres:Sarısu M ahallesi A dilcevaz yolu  üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh(5:hotm ail.com  W eb:



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.



FUEL OİL SIVI YAKIT KAZANIN BAKİM 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.
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