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Sayın.......................................................................................................................

Hastanemiz bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet 
işi 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı 
ve tasdikli olarak 17.09.2021 günü saat 14:30’e kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI BAKIM VE 
ONARIM (TEK SEFERLİK) 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 17.09.2021 günü saat 14:30’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asıllan 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarmm eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI BAKIM ONARIM  HİZMETİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - Hastanemizde kullanılmakta olan Karcher marka binicili zemin temizleme 
otomatlarına uyumlu olmalıdır.

2- Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3- Makinede bulunan yerine tam oturm alı, orijinal yedek parça olmalı 1 yıl garantisi 

olmalıdır.
4- Arızalı hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.

(



KARCHER B 90 ZEMİN OTOMATI İHTİYAÇ LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Ön Yürütme Tekerleği

• Tekerleğin makineye tam uyum lu olabilmesi için K archer marka olması 
gerekmektedir.

2. Karbon Kömür Seti

• İletim sistem inde problem olmaması için makineye bire bir uyumlu orijinal 
parça kullanılmalıdır.



T E K N İK  Ö Z E L L İK L E R

K archer 40/25 Ş alte r

• 220V ile çalışmalıdır
• Belirli bir akım değeri üzerinde otomatik kapatma özelliği olmalıdır

K archer B ar T ekeri

• Sert plastik malzemeden üretilmelidir.
• Emiş aparatının daha fazla manevra yapmasını ve bu sebeple farklı açılarda da zeminin 

kurutulmasını sağlamalıdır.

BD530 Emiş Lastiği

• Kauçuk malzemeden üretilecek
•  Zeminde minimum düzeyde su bırakması gerekmektedir.
• Yağa dayanıklı olmalıdır.

Su Vanası

• 2 yollu vana olmalıdır.
• Kontrolü dışarıdan sağlanabilmelidir
• Merkezi sistemdeki farklı dirençlerden oluşabilecek su sirkülasyonu farklılıklarını, fazla 

geçen yerleri kısarak dengelemelidir.


