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POLİKLİNİK BEKLEME SALONLARINDA BULUNAN DEMİR KOLTUKLARININ TAMİRATI
ŞARTNAMESİ

1. İstekli firma poliklinik bekleme salonlarındaki 2'li ve 3'lü oturma koltuklarının oturak ve ayak 
kısımlarında bulunan plastik ve/veya metal akşamları yenileriyle ve sağlam olanların 
kalitesindeki ürünler ile değiştirecek.

2. Koltukların üzerindeki minderler, yırtık olan veya kırık olan varsa yenisi ile değiştirilecek. 
Değiştirilecek kısımlar (tahta, sünger, deri), sağlam olan oturakların minderleri ile kalite 
olarak aynı özellikte olmalıdır.

3. Tamirat esnasında değiştirilen minderlerin renk seçimi idare tarafından yapılacaktır.
4. Tamirat/montaj sırasında kırılan, yırtılan vs. herhangi bir malzeme yerine firma yenisini 

takacak ve bunun için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
5. Koltuklarda kırık olan varsa kaynağı, boyası firma tarafından yapılacaktır.

REFAKATÇİ KOLTUĞU TAMİRATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmış Koltuk kaplaması (kumaş) yenisiyle değiştirilecektir.
2. Eksik süngerler istekli firma tarafından yenilenecektir.
3. Kırık makas, yay, ahşap aksam, teker, ray vs. varsa firma tarafından tamir edilecek şayet tamir 

edilemeyecek durumda ise aynı parçanın yenisi ile değiştirilecek ve bu iş için idareden 
herhangi bir ücret farkı talep edilmeyecektir.

4. Kullanılacak malzeme 1. Kalite olup idare tarafından numunesi onaylandıktan sonra 
kullanılacaktır.

İKİLİ KANEPE ve TEKLİ KOLTUK TAMİRATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmış Koltuk kaplaması (Deri) yenisiyle değiştirilecektir.
2. Eksik süngerler istekli firma tarafından yenilenecektir.
3. Kırık ahşap aksam ve ayaklar vs. varsa firma tarafından tamir edilecek şayet tamir 

edilemeyecek durumda ise aynı parçanın yenisi ile değiştirilecek ve bu iş için idareden 
herhangi bir ücret farkı talep edilmeyecektir.

4. Kullanılacak malzeme 1. Kalite olup idare tarafından numunesi onaylandıktan sonra 
kullanılacaktır.

5. Koltuklarda kırık olan varsa kaynağı, boyası firma tarafından yapılacaktır.
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FİYAT TEKLİFİDİR

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 
3 (üç) kalem hizmet işi 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup, 
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25.02.2021 tarih ve saat 11:00 kadar 
patnosdh@hotmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

SIRA
NO

MALZEME ADI BİRİM MİKTAR BİRİM
FİYAT

TOPLAM
TUTAR

1 2 Ti kanepe sünger ve döşeme değişimi Adet 20
2 Tekli koltuk sünger ve kanepe değişimi Adet 4
3 Bekleme koltuklarının sünger ve döşeme 

değişimi
Adet 200

Firma Yetkilisi 
Îmza/Kaşe

1- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satmalma Birimine veya 
görevlilere vermesi gerekmektedir.

2- Teklifler (rakam yazı ile ) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
4- Alımlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale yönetim sisteminde 

ilan edilmektedir.
5- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
6- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen 

süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan 
diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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