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V  PATNOS DEVLET HAST.ANESİ

Sayı : 54592530-211/..........
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : H ASTAN EM İZ HAVA PERD ELERİ BAKIM  O N A RIM  HİZM ETİ İŞİ
Dosya İd : 3140

24.11.2020

İLGİLİ FİRM ALARA

H astanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22/d m addesine göre D oğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım  için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.11.2020 saat: 
14:30’a kadar ivedi olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .

Satın  A lın a c a k  M a lın /  İşin K D V  H ariç  T eklif

S .No M alın /İş in  Cinsi Sut Kodıı U B B M iktarı B irim i Fiyat Tutar

1
HAVA PERDESİ BAK IM  VE 
ONARIM I HAVA PERDESİ BAKIM  
VE ONARIM

4 Adet

KDV lariç  Genel Toplam

T eklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS D EVLET 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.ilaç 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 180 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 Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

ilgili K iş i : Kemal AKCAN -

mailto:patnosdh@hotmail.com


HAVA PERDESİ BAKIMI ARIZALILARIN ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Hizmetin Kapsamı

4 adet hava perdesinin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda bir defaya mahsus bakımı ve arızalıların onarım işinin 

parça dahil olmak üzere yapılması hususunu kapsar.

1) Yapılacak Bakım Onarım Esasları

a. Genel temizliği yapılacaktır.

b. Bütün bağlantıları kontrol edilecektir.

c. Elektronik kartlar kontrol edilecektir.

d. Besleme kaynakları kontrol edilecektir.

e. Kumanda kontrol elemanları temizlik ve bakımları yapılacaktır.

f. Hava perdelerindeki her kademenin çalışırlığı kontrol edilecektir.

g. Arızalı parçalar yenisi ile değiştirilecektir.

2) Bakım süresi dışında arıza olması durumunda idaremize bildirilecek 2 adet gsm telefon numarası veya faks ile 

firmaya ulaşılacak olup; teknik servis hizmeti verecektir.

3) Bakım ve arıza onarımı cihazların bulunduğu yerde yapılır, imkân olmadığı durumlarda atölyeye götürülmesi 

gerekiyor ise servis formu idaremizce onaylandıktan sonra götürülecektir.

4) Firma çalışmaları sırasında; insan can ve mal güvenliği açısından teknik emniyet kurallarına uygun hareket 

edecektir. Bu konudaki bütün yükümlülük yüklenici firmaya aittir. Bu esnada ihtiyaç duyulacak her türlü alet, 

takım ve diğer gerekli malzemeleri firma temin edecektir. Çalışma esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından 

mevzuata uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

5) İdarenin hazırlayacağı bakım onarım çizelgesi doğrultusunda yapılan işler eksiksiz doldurulup firma teknik 

formu ile birlikte idareye teslim edilecektir.


