
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

23.09.2021
Sayı: 7 .  S  O
Konu: TEKNİK SERVİS BİRİM İ İHTİYACI OLAN 4 KALEM ÇİLLER SOĞUTM A GRUBU YEDEK PARÇA 
ALIM İŞİ

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

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 4 Kalem mal/ 
hizmet 47 3 4  Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 28.09.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir 
İdari ve

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lz e m e  A dı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r

1 R134a SOĞUTM A GAZİ 8 Adet
2 H48 DRAYER 4 Adet
3 SİRKÜLASYON POMPASI 2 Adet
4 HAVALANDIRM A FANI 1 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 28.09.2021 g ü n ü  sa a t 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.COni)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzeme teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, muadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. Geri ödeme kurum u barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
alm ayacaktu, anılan kurum un herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olmayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslim i ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birim i dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: H ız.KEM AL AKCAN Dahili:
S ay fa  1



R134a SOĞUTUCU GAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Karışım oranı: % R134a olacaktır.
2. Kimyasal formülü: CF3CH2F olacaktır.
3. Fiziksel hali: Sıvılaştırılmış basıçlı gaz
4. Buhar Basıncı: 470 kPa
5. Tüp kapasitesi : 13,6 Kg
6. Saflık : Enaz %99,9
7. Kritik basınç: 4667 kPa
8. 101.İC  olacaktır.

H48 DRAYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Genel olarak istenmeyen partiküllerinin tutulması ve soğutucu akışkanın içindeki 
istenmeyen nem vb diğer kimyasalların absorbe edilmesi için kullanılmalıdır.
2. TSE belgeli olmalıdır.
3. Mevcut kullanılmakta olan soğutma grubuna uyumlu olmalıdır.

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tip :Islak Rotorlu In-Lıne Sirkülasyon Pompası 3 Hızlı

Gövde : Döküm - İzolasyon Ceketli

Çark -.Teknopolimer

Bağlantı :Flanşlı DN 65 - (Boru Bağlantı Çapı 1 / 2 " )

Pompa Boyu :340 mm (Flanşlar arası)

Motor Gücü :845 Watt - ( 3. Hızda )

Enerji : 3 8 0 V - 5 0 H z

Maks. Basınç :8,5 mss

Maks. Debi :40 m3/h

Maks. işletme Basıncı : 10 bar

Maks. Akışkan Sıcaklığı :110°C ( 2 Saate kadar 130 °C

HAVALANDIRMA FANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hava debisi (450m 3/h ,m 3/s  veya CFM),

2. Fanın içinden geçen havanın sıcaklığı (45°C),

3. Fanın taşıyacağı havanın özellikleri (toz, nem, talaş vb.)

4. TSE belgeli olacaktır.


