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ŞANLİURFA İL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLİURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

lhale Kodu : 00230

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PıYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve mikları yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacakır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz

TUNozUzm.Dr.
im V.

Birimi Markasİ'- Birim Fiyat Toplam
Fiyat

s.No Mal / Hizmet Adl Mİktarl

BAKIM1 KÜMA PERİYODİK BAKİM
oNARIMI

1

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi

Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Nol: Tekliilerd€ Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : {l45l l3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Adresi



T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

vinaxşrrıin DEvLET ııesrıNnsi
spıir ın sALoN ripi xıLııı sisrtııiıix BAKIM oNARD{ rgxxir

şınrxıııısi
Madde:l İşin Tınımı

Viranşehir dovlet hastanosi &iküm tisrcsinde ta1,ltlı buluıan 5 ADET 2,10oo BTU DEMiRDÖKÜM 1 ADET
t2mo BTU nnılıİn oÖx[ııır MARKA split klimı, l ADET tElxıo 4 ADET r4rno s ADET 24000 BTU ARÇELiK
MAR(A sPLiT KLiMA- J ADET soĞtrK HAVA DEPosU KLlMAsı. 4 ADET 48{mBTtl ARçJLİK MARKA
sALoN TİPi KrLiMA, ı ADET 24{l0o BTU ARÇELiK üIARNA sALoN TİPi Kl-iMA, t ADET 42{»o BTU
sALoN TİPi VESTEL MARKA KLİMA ı ADET l8mo BTU vEsTEL MARKA sPLiT KL|MA l ADET ı80oo
BTU BEKo MAR(A sPLiT KLiMA ı ADET 12mo BTU cool- LiNE MARKA SPLİT KLiMA ı ADET t8(m
BTU REGAL MARKA sPLiT k],iMA oLMAK ÜZERE ToPLAM 3J ADET KLİMA cihazıırrnlo periyodik bıkım
ve onır|m işidir.

Mıdde:2 İhıknin kapsımı-
Anzalı olsun 1..a da olmısın, BİR dcfa gcocl kont.ol ciha/lann gcncl balıımlannuı 1,apılmasını. avrıcz gcncl baliım

dışında olşabilccck arızalaıa da müdahale edilmesini kapsar.Sözleşmc 3l/l2120l9 tarihine kadar olacallu.

Mıdde:} G€neı ve periyodik bıkımm kıps.ml
Mıdde;}l.Balıım sırasmıla değştiıilııesi g€feıien prrç8İann ycrinc orıjinal paıçalar lrııllanılacılor. Değşınesi

gerekeıı parça ve sarf malzemçltr vüklcıiçi firma tarafuıdaı tğnin çdilecel«iı. Firma m@tajını sozlçşme d6hiliıd€ üG.el§i,

1apacaktır,
Mıdde:}2.Yülılenici firına cihaztam ilk balğmlarmı; işin 1üklenicile verildiği ta.iht€n itibareı en g§ üç a}

içinde yapacalitır.
Ayrıcı ber periyodik bıkımı geliıdiğn de;
Konütr§ıt6rl€ririn koDtrolİ
Ter.lrikbrinin kontrolü
BığlantJınDın kontroıü
Fihrtlerinin temizliğ
su giderıerinin koBtrolü
80rulınnın tcrlem€ koDarolİ
Motorlsrının çıı§mı rkınr kontrolİ
Peteklerinin solüsyoolı temizlenn€§i

Split VE §ALoN TiPi kliııalarıı bıkrınındı;
Dış İinite ve iç iiniteıerinin §olİsyonıa temizlenmc§i
Gaz konlrollerinin yapılmısı
Gaz kıçaklırının koıtroIü ye vaf§s kıçıi|ırın giderilmcsi
Çıhşma ıkmlınntn kontroliı
su gidcrl€riD in koltroliı
kumaodılırın kontrolı
Fıhrelerio kontroıü ve temizliği
§oğuk ve sıcak uygun çrl§ma kontrolİ
YAPILAN BAKIMLAR DAN soNRA TüM sisTEMLERiN vE sisTEM oDALARIN TEMizLiĞi

YüKLENici TARAFIN DAN YAPILIP TEKNiK sERvisE TEsLiM EDİLECEKTİR

Klimıların ve çılrşma te§tleri tapılacalilır.

Mıdd€:}3.Yüklenici fırma split VE sALoN TiPl klima aıııa durumunda ya da periyodik baliımda değşmesi
gerekcn paıçaların listesini hastatıe idal€§ine fi.malannn açıl adres ya da kaşesini taşn,an s€nis bakım belgelerivle
bildirçcekIerdir.

Mıdde:3J. Bİ DEFA yapılan bakım(ARlZA HARiÇ) ve.iveya kontroller fırma tçkıiş,eni ta.at]ndaıı üç nüshah
olaıali dolduru|arak çek liste şklinde sunülacakfu- İkinçi nüshası hastane tcknik komisyonuna },a da teknik sen,i§
sorunılusuıa tcslim çdilccelti, üçüncü nüsha rırmaıııD kendisinde kalacali il\ nüshast hali cdiş talebi !,apılırken fatıla],la
birlikte ida.aye(satın alma biıimine) sunulacallır. Soniadaı doldurularak göıderilen çek listeler liabul edilrneıecektiı.

Mıddc:}5.Yiiılılenici Firm4 gerekli olan ]..eiek parçalan temiı sniken soİıra taliip edm en geç üç (3) işgiiünü
içinde 1 cdck parçalan değiştire€€ktir.

Mıdde:}6.Değştiriten yedek poçalaııı oızılı olanlarının tamamr hastane ıekiit senisine teslim edilccckü.
Mıdde:}7.Yüklcnici firma tekn§onIe.i, bakıma p da anzala geldiğnde haslane telnili serı isi bilgisi d6hilinde

müdahalc cdecckiı.
Mıddc:}8.Yiıkleııici tarafndan temin edilen paıça ı e sarf malzçmcler firma tarafiıdan cihaa ücfcısiz

tat lacaktlr.
Mıdde:}9.Anza|ı paçalann yeriııde tami edilmesi. Yefinde tamiri mümkun deği|so tilm oakliye ücrellei fırmaya

Meh
Teknik lusı



Madde:'|-Ytlflenici işin verildiğ tarihteıı ilibaıen ilk on b€ş gtiü,t içiıı de koryresörlerin re hılttuculaıının ilk balıımlannı
yapacai ıc idnrenin belirlediği vıllık bairrı lalıvimine ulacalitr.

Mıddeı§,Bu şartnarııcnin u},gulaıoasııü, 4734 salılı Kanıu İhalc ifunııııu ve 4735 sarılı Kamu ihaüe Sözlşmel€f,i Kanunu
ile Hizmet işleri g€ne| Şaıtııaınesiode ıe İhaIt doliümarunr oluştıEan belgele«te _ver alan ıaıumlar gcçerüdiı.

Mıdde;GBelülcıı€n bakım talışimi dışııda oluşacalı anzı duıumunda ha§im€ telefon vgr,-a faksla anzalı bildirecek. fırma
elemanlanıın kııruma gcımele.i. iI içi altı(6) sast il &şı ise. liİmi dön (2.ı) sadiİ. Bu siir9 itıiDc şafitannın normat olmssl
duıumunda gçeılidir. İklim ve 1,ol durumunun ıngurı oina&& durumlarda anzanın aci|i ı,çtine ha;tıne idarcsi (tet!ü sqvi§
sorumlusu. cihazı kullanıcı birim sorumlusu)liaraı icriı.

Mıddq7- Yüileııici firma cihaz b§ma gör§ t'ivat belirlşeceltir- Kurum herlıangi bi. nedenle ( IIeh ırızs y§. ) cihazlaıdaı
bir ıcya bidıaçıru bakım dtşında ıutmak istğr§e, }tklenici İrma şalnırca bakunünı }aptrğ! cihara için üçrgt talep ed§cekü,

Mıdde:& Meılıczimiz idaıEsi taraflndaD batmın !,etğsiz gorüldiiğü ı,e1a şa:mame kıı.ılloırun ihlali duıuıı.lanıda sizleşıne tek
taq"dfll olarak fesüedilebilccekir- Fesü dıınımu ilgili fumaya 1,azlı olaıalr bildiritec-Ltir. Fesih tarüinden itibaren mqdaıa gelecek
dısi dınırılaıdan fırma sÇttrrılu fufulna},acntt .

Madde:9-Firmalaı yeriııdc lışif yapıp ö1.Ie lilat verccettir.Peıi1,odik baliım paça dahil olacakoı.

Madde: l G,Teliııilı sen i5 olaİali },apün konğollcrde kspit edilğn ve değişE€si geretıen malzeııe tistesi §"ğda beIirtilmi$rr,Tespiı
edilen dışında malzemg çıkması durumunda vti&lenici fuma taratncian ücreİ tale9 9dilr!ıeden alınıp montajı yapılacalııı.

ait olacnlfu.
Madde:.}l0.Split VE sALoN TiPi

firmrya ait olacallır,
klıma balım onarım ya da parça değişiminde doğacali kııp ve zafarlaı

=aksiyel fan 300 lük 1adet

=18 btu Arçelik marka fan 2 adet

=12 btu Arçelik marta fan t adet

=18 btu Vestel kompresör 1 adat

=24 btu Arçelik komprEsöİ 1 adet

d10 gaz şari| tüm klimaların kontrolü yaplhp tamamlanacaktır.

do4 gaz şrjl tüm tlimabrın tontolü ı/"apdlp tamamlarıacakt r.

=salon tpi klima iç ünİte fan motoru Arçelik 1 adet

=18 btu Arçelik motoru 2 adet

Madde :lo-Firmalar tekrar teşİfyaplp öyle fryat verecektır.Hastan€de bulu]ıantüm sPlit ve salon tipi klimalaİ
malzemesi tamamlanm§ ye çalŞrduİumda teslim edile€ektir.Takılan malzenıebıe en az 6 ay frma tarafrndan
garanti verilecektir.

Meh
D
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