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AORIVALiLIGi

IL SAGLIK Ml Dt RLi GU
TITAKDEVLET HASTANESI

Sayi : 49031444/929-
Konu : Fiyat Tckl i f l
i§in Adi : TEHLJKELi ATIK DEPOSU ALIMI
Dosya Id : 2579

27.07.2020

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve a§agida cinsi, miktan vo 6/clliklcri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayili Kamu Ihalc Kanununun 22/d maddesinc gore Dogrudan Tcmin Usulu ile yapilacaktir. Soz
Konusu ahm icin KDV harii? birim fiyat teklillerinizi TL iizcrindcn 07.08.2020 saat: 09:00'a kadar
ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini riea ederim.

Mural DJVARCl
idari ve Mali Kler MJiidurii

Satin Almacak Malm/ ism

S.No

1

Malm Isin Cinsi

COP TIBBI VI: TliHLJKliLi ATIK
KONTF.YNIRLARI

Sut Kodu UBB Miktari

1

Birimi

Adel

KDV Ilariv Teklif
Fiyat

KDV Harie Genel Toplam

1\itar

Teklif Eden
.../.../2020

i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka^e/lmza

Ek : Teknik ^artname
Salinalmanm Yapilacagi Birim: 7UTAK DEVLET HASTANESI

• Malzemeler sipari§teri sonra Hastanemiz Ambanna mesai saalleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin $arlnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i?in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• leklifler Birim Fiyat Lizerinden degerlendinlecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis uriin numarasi (barkod) olmahdir.
• Teklif edilen uriinlenn onaylanmis uriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesmden itibaren yiiklenicimn yazili talebi uzerine en gee 150 gun
icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §ar1name ektedir.
• En gef 3 (iic) giin icerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde A^rt Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayihr.

Adrcs:Viin Yolu Uzcri Jandarma Karakul Komutanlljl Yarn
Tclcfon: 04724112005 Faks: 047241120S3
H-Poita: lulak.satinatma(ii:riotmail.coi]] Web;

flgili Ki^i : Ay^c BALTA-
lulak.satinalma@hotmail.com
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TUTAK iLCE DEVLET HASTANESI

TEHLiKELi ATIK DEPOSU TEKNJK $ARTNAMESi

1-Oda kapasitesi en az 3X3 9 m2 olmaltdir.Oda yuksekligi tabandan tavana 3m yuksekliginde

olmalidir.

2-Beton saha uzerinde sizdirmaz zemin olmalidir.

3-Zemin ve ic duvarlar dezenfekte edilebilir malzeme ile olmalidir.(Tabandan tavana kadar)

4-ic ve di§ aydmlatma bulunmahdir. Aydmlatmalarda hareket algilayici sistem olmalidir,

5-Depoda izgarah drenaj sistemi ve su muslugu bulunmaz.

6-Kapi uzerinde icerden ve disandan acilabilir emniyet mekanizmasi bulunmahdir.

7-Kapi uzerine sari renkte uzerinde siyah renkli yazi ile uluslararasi biyo tehlike amblemi ile dikkat

tehlikeli atik yazisi ve ucgen icerisinde unlem isareti bulunmahdir.

8-Kapi di$a dogru acilmalidir.

9-Kapi boyutlan 150x200 olmalidir $ift kanatli agilir mekanizma sisteminde olmalidir.

10-Konteynertabanmda sizdirmazlik deposu olacak,depo 2mm kalmligmda galvanizli sac ile imal

edilmis. olmali depo boyutu 70 cm genislik 70 cm uzunluk 70 cm derinlikte olmali zemin kor kuyuya

dogru egimli olmalidir.

11-Sizdirmazlik deposunda bo5altim islemini gercekle§tirebilecek doga kosullarmdan en az

etkilenebilecek bir vana musluk birakilmalidir.

12-Dogal havalandirmayi saglaya bilmek if in konteynerin on ve arka cephesinde bir birine capraz

bakan 30x30 2 adet menfez olmalidir.

13-Cati izolasyonlu olmali yagmur ve kar ko^ullarma uygun egim verilmeli yagmur oluklan ile

desteklenmelidir.

14.Konteyner yangma dayanikh malzemeden uretilmeli ayrica yangma karsi onlemler almmali .

15-Konteyner ta^ima montaj yuklenici firmaya aittir.

16-Yapilan malzeme 2 yil garanti kapsamma olmalidir.

All Cengl


