
T.c.
sAĞLIK BAKANLrĞl

ŞANLİİ.IRFA iL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ
şANLt U RFA viRANŞEHiR DEvLET HASTANESi

lhale Kodu : 00l79

sAYl:
KoNU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktıı. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica edeıim.

Telefon:4l,ı5l13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

""İİ,İ[l%
s.No Mal / Hİzmet Adl Miktarl Birimi Markasl UBB Kodu Birim

Fiyat
Toplam
Fiyat

1 YANGIN ALGILAMA
SİSTEMİ BAKIM
oNARIMI

1 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

r4nrNşrHiR DE\.LET nrsr.ıNrsi
yANGINALGILAMA vE oToMorix yaNçrN söNoüıup iunaR

sisrnııi BAKIM oNARIM rn«şix ş.urNııınsi

Mıdde:l İjin Tınımı
Viranşehir devlet hastanesi döhlm listesinde kayıtlı bulunan yangın algılama, ihbar ve otomatik yangın

siindlirme sisteminin periyodik baiım ve onaıım işidir.

Mıddc:z ihıl.nin kıp!ımr.
ALTI AYLIK ı pin1 tez olmak iızere TOPLAM ı BAKM 31ll2l2o19 TARiHıNE KADAR genel

kontml ve balomlannın yapılmasııu, aynca genel bakım dışında oluşabilecek anzalara da müdahale edilmesini
kapsar.

Mıddc:} Genel ve peğodik bıkımın kıpsımı
Mıddc:}l.Bahm sırasında değşirilmesi gereken parçalann yerine orijinal parçalar kullarulacakr.

Dğişmesi gereken parça ve saıf malzemeler idaıe taıafiıdan saün a|tnacah firına montajmr sözleşme dihilinde
ücretsiz yapacakİİ.

Iuıdde:}2.Yüklenici firma cihazlann ilk bakımlannı; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç

on beş gün içinde yapacah cihazlar|a ilgili kullaııcı personele ğtim verecek.
Ayncı her pcğodik balnmı gclindiğn dc;

Te§tle,:

- NFPA 72 'ye göre cihaz testleri yapılacaktır.
- Yangın Alarm PaneliTesti
- Duman ve lsı Detektör Testi
- Yangln Alarm Butonu Testi
- siren Testi
Bakımlar:

Yangın Algılama Sistemi
Yangln Alaİm Paneli Temizliği
Yllhk periyotlarda Detektör Temizliği
Yllhk periyotlarda Yangın Alarm Butonlarl temizlik ve bakım
Yangın Algılama kablo kontrolü
otomatik yangln söndürme sisteminin bakımı yapılacaktır

Mıdde:}3.Ytı&lenici fırma yangın algılam4 ihbar sistemi ve otomatik yangı gindiirme sisteminin

arza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçalanı listesini merkezimize verilecekiı.
İdarec€ ıemin edilen parçı ve sarf malzemeler firma tarafiıdan cihaza ücretsiz takılacaiiır.

Madde}ıl.yapılan her bakımtarda, yapılan bakım vdveya kontroller firma teknisyeni taıafindan üç
nüshalı olaıak doldunılarak çek liste şeklinde §]nulacaktr, itinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da

teknik scrvis sorumlugına teslim edil€c€ktif, üçilncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediŞ

tılebi yapı|ırken faturayla birlike idaıey(satın alma birimine) g.ınulacaitır. Sonradan doldurulaıak gönderilen

çk listeler kabul edilmeyecektir.
Mıddc:}5.Yoklenici Firm4 hırumun yedek paıça teminini biıdirmesiıi takip eden en geç üç (3)

işgünü içinde yedek parçalan dğŞirecektir- Mıdde:}6.Değştidlen yedek parçalann anzalı olanlannrn tamamı hastane tekıik serüsine teslim

edilecekti..
Mıddğ}?.Yüklenici firma teİnisyenleri, bakıma ya da anzaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi

dahilinde müdahale edecektir.
Mıdde:}t.Anza.lı parçalann yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümki.in dğlse tllun nakliye

ücrederi firmaya ait olacaklır.

Mehmet EVDİ
Teknik m



Mıdde:}9. Yangın algılam4 ihba, sistemi ve otonıatik yangın §öndürme §isteminin bakm onanm ya
da parça dğişiıninde doğacak kayıp ve zaraılar firmaya ait olacaitr.
Mıddc:,l yüklenici işin verildiğ tarihten itibaıen ilk on beş gün için de yangın algılam4 ihbar sislemi ve
otomatik yangın §ondürme sisteminin ilk bakrmlannı yapacak ve idarenin belirlediği yıllık bakrm takvimine
uyacaiıır.

Mıdde:s Bu şartnamenin uyguIanmasında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 saylı Kamu İhale
söleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel Şartnamesinde ve İhale doki.imaıırnı o|u$uran belgelerde yer alan
tanmlar goçerlidir.

Maddc:6 Belirlenen bakm takvimi dışında oluşcak aııza durumunda hastane telefon veya faksIa arızayı
bildirecek, firına elemanlannın kuıuma gelmeleri, il içi altı(6) saat il dışı ise, yirmi dört (24) saattir. Bu süre
iklim şanIannın normal olmay durumunda gqarlidiı. İklim ve yol durumunun uygun olmadğ durumlaıda
aızanın acili yetine hastane idaıesi (teknik servis sorumlusu, cihaa kullanıcı birim sorunılusı)karar verir.

Mıddc:7 Yiiıklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim ıistesini teklifiyle sunacaİtır

Madde:8 Yüklenici firma cihaz başna göre fiyat belirleyeceliir, Kurum herhangi bir nedenle ( Eel ınzı w. )
cihazlardan bir veya birkaçını bakım dışında tutmak isterse, yüklenici firma yalnızca bakımını yaptığı cihazlaI
için ücret talep edecektir.

Mıdde:9 Merkgimiz idaresi tarafindan balomın yetersiz görüldllğü veya şıtııame kurullannın ihlali dıırumlannda
yrzleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazlı olarak bildirilecekir Fesih
tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tılulmayacaktr.

MADDE IO:ViRANŞEHiR DEWET lIASTANESİ YANGIN ALGILAMA DEDEKTORLERININ ADRES
GLxCELEt\GstM HASTANE iDAIrESi TARJAlilN DAN TALEP EDiLDiĞi TAKTIRDE FIRMA TARAFIN
DAN ÜCRETSiZ OLARAK YAPILAC AKTIR
IL{DDE l l.\1RA,\ŞEH]R DE\LET lIAsTA,Ntsİ \,A\CI^-\ü ALCILAMA SiSTEıllNıi\- \ER DEÖİŞail
YADA TAŞINMASINI TALEP ETiÖi ANDA FIRMA TARAFIN DAN ÜCRETSz YAPILACAKT|R
İr,tADDE l2:TUl\l SiSTEIü VE siSTEM oD{ARININ BAKIM| YAPILDIKTAN soNRA TEMzLiĞi
Ytl(LENiCı FrRMA TARAFIN DAN YAP1LIP TEKNıK SERvise resliv eon ecextuL

Mehmet EVDİ
Tekn ik ru


