
T.C
AĞRI VALİLİĞİ

AĞRI iı seĞrır vıüoünıüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921192
KONU : Teklife Davet

0ll03l202l

Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve milıarı yazılı KOMPRESÖ& VAKUM Kt RUTUCU
YEDEK PARÇA ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 03l02l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@erııail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

İdari ve

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diLenlenecekiir.
- Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve dilzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre LJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- - Alıınlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilrnektedir.

Sırı No lVtalın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fivıtı

Toplam

ı HAT FltTREsl xunu HAVA 3 TAKıM
2 HAT FıtTREslveruııı ı TAK|M

3 VAKUM YAĞ FİLTRESİ 2 ADET
4 VAKUM HAVA FİITRESİ 2 ADET
5 VAKu M lç ıı.eıtı eıır Eozoz FİLTR Esİ 2 TAKıM
6 VAKUM YAĞİ 20 tıTRE
7 KOMPRESÖR SEPERETÖR FİLTRESİ 2 ADET
8 KoMPRESöR YAĞ rlırnesl 2 ADET
9 KOMPRESÖR HAVA FİITRESİ 2 ADET
ı0 KOMPRESÖRVİDAIİ YAĞİ 20 LhRE



Kompresör bakım onarım kiti teknik şartnamesi

1 Kompresörlerİn periyodik bakımında kullanıtan kİtter E_TRACE 2150 MARKA
kompresöre uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

. seperatör filtresi 2 adet
ı Yağ filtresi 2 adet
o Hava filtresi 2 adet
o Yağ 20lt
o YUI(ARIDA YAZILAN VE YAZILMAYAN

BERABERİNDE VERİLECEKTİR.
TÜM MALZEMELER

3. yüklenici firma CE_ISO_TSE belgelerine sahip ürünleri kultanılmalı

4. yüklenici firma TsE HıZMET YETERLıLiK, ıso, oHsAS kalite
sunmalıdır.

belgelerini

5. Cihazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğli otduğunu gösterir Eğitim
Sertifikaları n ı göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedıİ.

6. kullanılan ürünlerin gazların yapısını buzmayacak olan matzemelerden imal
edilmiş olmalı ve kesin|ikle kanseroşen malzeme içermemelidir.

7. montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla atakalı her
türlü hataya karşı 1 yılgarantil| olmalı.

8. Montajda kullanılacak olan takım-alet elevat ve diğer kullanıtacak olan matzemeler
için bir ücret ödenmeyecektir.

9. Yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait
olacaktır. Extra b|r ücret ödenmeyecektir.

1o.YÜKLENİo| FİRMALAR Tüm fiyatlarını MoNTAJ, KARGo, NAKLİYE VE
İŞÇİl_İX dahi! en az 1yılgarantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.

11.Montaj yapacak arkadaşlar eğ|tim sertifikatarına sahip o|malı ve bunu tekliflerinde
sunma|ıdır.

12. Numuneler mutlaka görülecektir, numunesi görtilmeyen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır



Vakum bakım onanm kiti teknik şartnamesi

1. Vakumların periyodik bakımında kultanılan kitler EsslEN 16ot185 m3 VAKuM
POMPASI'NA uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

. Yaü filtresi 2 adet
ı Hava filtresi 2 adet
. YaÖ 20 lt
. |ç element egz. Fi!. 2 tkm
ı YU|(ARIDA YAZI!-AN VE YAZILMAYAN

BERABERıNoe VERıLECEKTıR.
TÜM MALZEMELER

3. yüklenici OE-ıSO-TSE belgeler|ne sahip ürünleri kullanılmalı,

4. yükIenici firma TsE HlzMET YETERLıLıK, ıso, oHsAS katİte
sunmalıdır.

belgelerini

5. C|hazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğti otduğunu gösterir Eğitim
Sertifikaları nı göstermek ve teklifl erinde de vermeleri gerekmektedir.

6. kullanılan ürünlerin gazlarn yapısını buzmayacak olan matzemelerden imal
edilmiş olmalı ve kesinlikle kanseroşen malzeme içermemelidir.

7. montajı yapılarak tes|im edilecektir. Arıza durumunda yada montajta atakatı her
türlü hataya karşı karşı 1 yılgarantili olmalı.

8. Numuneler mutlaka görülecektir numunesi
değerlendirmeye alınmayacaktır

görülmeyen teklifler

9. Montajda kullanılacak olan takım-alet elevat ve diğer kullanılacak olan malzemeler
için bir ücret ödenmeyecektir.

10.Yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait
olacaktır. Extra bir ücret ödenmeyecektir.

11.YÜKLENİCİ FİRMALAR Tüm fiyattarını MoNTAJ, KARGo, NAKLİYE VE
|ŞÇll_İX dahi! en az 1 yılgarantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.

12.Montaj yapacak arkadaşlar eğitim sertifikalarına sahip olmatı ve bunu tek|iflerinde
sunmalıdır.
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HAT FİLTRES| ŞARTNAMESİ

lstenen malzemeter

KURU HAVA İÇlN TOPLAM 3 ADET OLACAKTİR.

VAKUM İÇİN TOPİ-AM 1 ADET OLACAKTİR

NUMUNELERE BAKİLMASİ SONRASİ F|YAT VERİLMESİ R|CA OLUNUR.

ünüıı şARTNAMEs|

ı. Komple Aısl 304/304L katite birinci sınıf pastanmaz çlikten ima|dir.

2. opsiyonelolarak "L Tipi" veya "Boru Tipi" otarak imatedilebilecektir.

3. standarttıa 2000-3000 mikron elek seçeneğiolup, f;arklı ö|çOler kaşıtıklı müzakere edilecektir.

4. ÇalıŞma Vakum Seviyesi.400 ite -760 mm Hg arasında çalışması temin editecekür

5. Ça|ıŞma medikal hava Seviyesi6 ile 10 bar arasında çalışması tem|n edilecektir

6. vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gereklivakum debisi ile sistemde 58o
mrr/Hg vakum basıncını sağlayabilecek şekitde dizayn edilmiş filtreler kullanıtmış ve buna uygun
fi ltreler verilmiş olrnalıdır.

7. OPsİyonel olarak Cekeüi veye ceketsiz tipte imal edilecektir. Paslanmaz çelik tüm kısımlar
TlG yöntemi kullanılarak kaynatılacaktır.

8. Merkezi vakum ve kompresör sistemlerinin gerekli 9ördoğ0 şartları sağlamalıdır.

9. TSE -JUST standartlarını sağlamalıdır.

ı0. TEDARIKÇ|VE üRETlcl F|RMANıN TsE _ oHsAs vE cE ıGL|TE BELGELERı oLMALıDıR.
BUNU TEKL|FLERİNDE SUNMALIDİR. BELGELERİN| SUNMAYAN F|RMA TEKLİFLER|
GEÇERS|Z SAYİLACAKTİR.

ıı. FıLTRELER KuRUTucU çlKışl ToPLAM 3 ADET oLACAKTıR. F|LTRELER 6 AY GARANT|L|
oLACAKTıR.

ı2. FıLTRELER VAKUM HATT|N AE62oPV 1 ADET oLACAKTıR. F|LTRELER 6 AY GARANT|Lı
oLACAKTıR.

13. Flma flyatlan numuno üzerlnden değerlendlrllecektir. Numune gösteıilmesl mecburidlr.
Numunesiz flyatlar değerlendirllmeye alınmayacaktıa


