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Sayın.________

Hastanemizde kullanılmakizere aşıdaki listede miktan ve birimi belirtilen 3 Kalem hizm et şi 4734 Sayıl K İK  
'nun 22/d maddesine gire alımı yapılacaktır. İlgili alıma i l i l in  K D V  harç birim fiyatınızı yazıh ve tasdikli olarak 23.11.2021  
ğirü saat l l : 0 0 ’e kadar Hastanemiz Satın Alm a Birim ine patnosdh@ hotmail.com adresine ginderilmesi/teslim edilm esi 
hususunda;

G eren i rica ederim

idari ve

İH T İY A Ç  L İST E Sİ
S.No M alzem e Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 Pencere Kilidi 200 Adet
2 Elektrik PriziÇbcuk Koruma Kilidi 300 Adet
3 Güvenlik filesi 320 M"

Son Teklif Verme Tarihi: 23.11.2021 ğiriisaat 1 l:0 0 ’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
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 Ki 
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 kodlarının 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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Montaj dahil alınacak malzeme adeti

Malzemenin adı adet özelliği
Pencere kilidi 200 Adet Kahverengi,Pvc kaplı,çelik 

halatlı,standart kablo uzunluğu 18- 
20 cm

Elektrik prizi çocuk koruma kilidi 300 Adet Plastik maddeden üretilmiş 
olmalıdır

PENCERE KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.1.Anahtarlı yapısı ile pencere istenildiğinde tam açılabilir ya da kilitlenerek kısıtlı açılması 
sağlanabilir olmalıdır
2.2.Her türlü kapı ve pencereye uygulanabilir olmalıdır.
2.3.Metal veya metal döküm olup sert çekmelerde kopmayacak şekilde dayanıklı olmalıdır.
2.4.Pvc kaplı çelik halatın standart kablo uzunluğu minimum 18-20 cm arasında olmalıdır.
2.5.Tüm pencere emniyet kilitleri tek tip anahtarla sunulmaktadır.Ve her bir pencerenin ayrı ayrı birer 
kilidi olmalıdır.
2.6.Kurumda Estetik bir görünüm için gelecek olan ürünün Kahverengi olması gerekmektedir.Farklı 
renkler kabul edilmeyecektir.
2.7.Pvc, alüminyum, ahşap ve demir kapı -pencerelere uygun. Sürme kapı ve pencerelere de 
uygulanabilir olmalıdır.
2.8.Kurumumuz iş güvenliği uzmanının belirlediği şekilde pencere kilitlerini pencerelere montajını 
getiren firma tarafından montajı yapılacaktır.
2.9. Ürün TSE ve CE Belgelerine sahip olacaktır.
2.10.Ürünün kabulünde teknik birimin görüşü alınacaktır.

3-ELEKTRİK PRİZİ ÇOCUK KORUMA KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

3.1. Plastik maddeden üretilmiş olmalıdır.
3.2.Hiç bir şekilde iletken olmamalıdır.
3.3.Kolay kullanıma sahip ve ürün prize takıldığında priz kullaılabilir olmalıdır.
3.4.Montaj işlemi malzemeyi getiren firma tarafından kurum isg uzmanının belirleyeceği şekilde 
yapılacak olup,Montajın yapıldığı prizlerden gevşek veya yerinden çıkan prizler olması halinde bu 
prizlerde sağlamlaştırılacaktır.
3.5.Ürün TSE ve CE Belgelerine sahip olacaktır.
3.6.Montaj işlemini diploması veya elektrik yetkili belgesi olan personel yapacaktır.

NOT lıYukarı belirtilen ve alınacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullanılacak el aletleri ve 
istenilen birime taşıma gibi işçilik montaj ile demontaj isteyen tüm işler yükleniciye aittir.İşi yapacak 
olan personele ait iş güvenliği ile ilgili tüm önlem ve tedbirler işi alan firma tarafından alınacaktır.

NOT 2: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına istinaden Hastanemizin pencere kilidi,elektrik işleri 
ve diğer işlerde firmanın çalıştıracağı personellerin kesinlikle yüksekte çalışma eğitimi ile iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin almaları ve iş başı öncesi katılım belgesi ni kuruma ibraz etmeleri 
zorunludur.Aksi takdirde belgesiz personel çalıştırılmayacaktır.

Fesih YILBIKM*



PATNOS DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1- GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1.Merdiven güvenlik ağı göz çapı 6 cm dir. Ağın ip kalınlığı minimum 6 mm kalınlığında 
olmalıdır. Betona bağlanacak kısmın ip kalınlığı minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.

1.2.Hastanemizde kullanılacak toplam 2_Û metrekaredir

1.3.Merdiven koruma ağı metrekaresi minimum 120 kg taşır şekilde olmalıdır.

1.4. Güvenlik ağı TS EN 1263-1 Standardına uyumlu olmalıdır.Fileler beyaz renk 
olacaktır.İmalâtçının veya ithalâtçının adı veya ticarî markası ile Ağın imal edildiği ay ve yıl ağın 
üzerinde yazılı olmalıdır.

1.5.Güvenlik ağları naylon ipten üretilmiş olup hem imalat hatalarına karşı hem de kullanıma 
bağlı olarak 5 yıl garantili olmalıdır.

1.6.Döşenecek olan Ağ lar her 50 cm de bir duvara monte edilecek olup çelik cıvata ile dübel 
ve çelik teller kullanılarak düşmelere karşı güveni sağlayacak şekilde monte edilecektir. 
Kullanılacak olan çelik dübel ,çelik tel.çelik cıvata vb tüm malzemeler işi alacak olan firmaya 
aittir.

1.7.İşe ait Net ölçüler firma tarafından alınacak ve fiyatlandırma dahil tüm işlemler net 
ölçülere göre yapılacaktır.Ayrıca Malzemelerin kabulü hakkında teknik birimin görüşü 
alınacaktır.



1.8.Kullanım esnasında veya sonrasında bozuk,kırık veya kullanılmayacak durumda olacak 
durumdaki malzemeler idarenin talebi üzerine en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili firma 
tarafından ücretsiz olarak değiştirilip tamiri yapılacaktır.

1.9.İşi yapacak olan personellerin çalışmaları ile ilgili 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına 
istinaden yüksekte çalışma eğitimi ve iş güvenliği eğitimi aldığına dair belgesinin olması 
gerekmektedir.Ayrıca işin başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde çalışacak olan tüm 
personelin iş güvenliği kişisel koruyucu donanımları hazır ve kullanılacak şekilde iş başı 
yapılacaktır.İş güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri ilgili firma tarafından alınacaktır.

1.10.Güvenlik ağı 6mm polyamid ipten üretilecektir.Kenar ipleri l lm m  
olmalıdır.

1.11.Aggözü ipi TS EN 1263-lStandardı madde 7.3'e gore deneye tabi 
tutulmuş olmalıdır.
1.12.Bağlama ipleri, TS EN 1263-lStandardı Madde 7.S'e göre deneye tabi 
tutulmuş olmalıdır.
1 .13 .A ğ ken ar b o şlu k lari en fazla  lO O m m . o lm alıd ır.A n kra j 
noktalannda, noktalar arası mesafe en fazla 50 cm. olmalı ve 6mm. 
galvanizli çelik halat, kapalı kancalı dubel ve kilitleme aygıtı olan 
karabinalar ve mapa gerdirme civatası kullanilacaktır.

1.14.Kurulum tamamlandıktan sonra, yüklenici tarafından aşağıdaki bilgileri içeren bir 
teslim belgesi işverene verilecektir.

-Tüm güvenlik ağlarının TS EN 1263-lStandardına uyduğunun teyidi,
-Güvenlik ağının TS EN 1263-2 Standardına uygun kurulduğunun teyidi,

NOT: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına istinaden Hastanemizin file,Ağ ve diğer işlerinde 
firmanın çalıştıracağı personellerin kesinlikle yüksekte çalışma eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin almaları ve iş başı öncesi katılım belgesi ni kuruma ibraz etmeleri zorunludur.


