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T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK M ÜD ÜR LÜĞ Ü  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/......  28.07.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ PİS SU MOTORLARI İÇİN DALGIÇ PO MPASI  ALIM  İŞİ
Dosya Id : 2588

i l g i l i  f i r m a l a r a

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemeler in / 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 30.07.2020 saat: 
ILOO’a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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Şakir K A Y ^  .
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Satın A lınacak Malın/ İşin K D V  H ariç  Te klif
S. No Malın/İşin C in si Sut Kodu U BB M iktarı Birim i Fiyat T u ta r

1
D A L G IÇ  POMPALARI BIÇAKLI 
FOSEPTİK DALGIÇ POMPASI 
(LOGAR İÇİN)

2 Adet

2
DALGIÇ POMPALARI BIÇAKLI 
FOSEPTİK DALGIÇ 
POMPASITERFİ İÇİN

2 Adet

KDV lariç Genel Toplam

A drcs:Sarısu M ahallesi A dilccvaz yolu  üzeri 5 .km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
F-Posta: pa tnosdhfeho tm ail.com  Web:

İlgili K iş i : Yunus O ZYOLCU -
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AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK M ÜD Ü R LÜ Ğ Ü  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif  Eden 
2020

Kişi /  Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS D E V LE T  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.
• idare, 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 icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Fırma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adrcs:Sarısu Mahallesi Adilccvaz yolu iizeri 5.km İlgili K iş i: Yunus OZYOLCU -
Telefon: 04726161556 Faks: 0472616116X 
E-Posta: patnosdhfşjhotmail.com Web:



1: BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPASI (LOGAR KUYUSU İÇİN)

5.5 kva 7.5 hp olm alıdır

Emiş 7 ile 10 metre arası emiş yapacak

Mss 25-30 olacaktır

Metre küp tonaj 40-50 olacaktır.

Çıkış hattı 2.5 inç olacaktır

75mm sarı emici hortum 25 metre olacaktır. 2 motor için 1 adet 25 metre 

hortum olacaktır.

2 adet hortum rekoru ve kelepçeleri

Şamandıralı olacak her bir motor için ayrı ayrı şam andıra olacaktır.

Pompaların m otor gücüne ve elektrik tipine (monofaze yada tırifaze ) uygun 
seçilmiş koruma ve kontrol panosu olacaktır.

2 adet motor için sadece bir koruma ve kontrol panosu olacaktır.

En az 2 yıl garantili olacaktır

380 voltla çalışm alıdır

Uygun çap ve uzunlukta enerji kablosu her motor için ayrı ayrı olacaktır.

Her bir motor için ayrı ayrı 10 mm lik paslanm az izoleli çelik halat ve bağlantı 
kılamensleri üstünde olacaktır. Uzunluğu 10 metre olacaktır.

Garanti süresince motorların arzalanm ası durumunda firma 8 saat içinde 
müdahale edip en fazla 72 saat içinde arzasını giderip hastaneye teslim 

edecektir.

2 adet olmalıdır.



2: BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPASI (TERFİ ATIK PİS SU KUYUSU İÇİN)

5.5 kva 7.5 hp olm alıdır

Emiş 7 ile 10 metre arası emiş yapacak

Mss 25-30 olacaktır

Metre küp tonaj 40-50 olacaktır.

Çıkış hattı 2.5 inç olacaktır

75mm sarı emici hortum 25 metre olacaktır. 2 motor için 1 adet 25 metre 
hortum olacaktır.

2 adet hortum rekoru ve kelepçeleri

Şamandıralı olacak her bir motor için ayrı ayrı şam andıra olacaktır.

Pompaların motor gücüne ve elektrik tipine (monofaze yada tırifaze ) uygun 
seçilmiş koruma ve kontrol panosu olacaktır.

2 adet motor için sadece bir koruma ve kontrol panosu olacaktır.

En az 2 yıl garantili olacaktır

380 voltla çalışm alıdır

Uygun çap ve uzunlukta enerji kablosu her motor için ayrı ayrı olacaktır.

Her bir motor için ayrı ayrı 10 mm lik paslanm az izoleli çelik halat ve bağlantı 
kılamensleri üstünde olacaktır. Uzunluğu 10 metre olacaktır.

Garanti süresince m otorların arzalanm ası durumunda firma 8 saat içinde 
müdahale edip en fazla 72 saat içinde arzasını giderip hastaneye teslim 
edecektir.

2 adet olmalıdır.


