
T.c.
SAĞLtK BAKANLIĞ!

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MüDURLüĞü
ŞANLİURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

ihale Kodu : 00lE0

sAYl:
KoNU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayıh Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın ahnacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satmalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l t3007
Fax :414512|236
E_Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr

s.No Mal / Hizmet Adl Birimi Markasl UBB Kodu Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 YANGIN HIDROFORU
VE JENEMTÖR
sisrEMLERİ
PERİYODİK BAKIM
ONARIM HİZMET
ALIMI

1 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Teklitlerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

İLHAN ERKArÜ*'i""ür+\

Miktarı



ı(A_p§^M.-rP.v, 1 oeııa.1l. lL.,ır,lq 7Fıtt:İue ııorÜ " qAPıacatap,
Büımı yapıı"aı ı sn$n Poo1ralrı.. !. Ad€t Dizcİ ve.l. Adet Elc&üilli Joker Yangın
Pompııüı Söz Lonısu lş, LayOı la*ı olnık ltscıı, yılılıa defa cibızlar lcontol
cditecek vc bahmı yııpıIacaitı YllLlcııici bodeü rıc lıapsaoı bctti olan işi bir yıl s0ıc§inc€
gerçetleştiıec*tt. lşin kapcarıı aşığdıkileıdcn olıı,g,r,"ktıdrr.

vfo.^NşEffi, DEl4.ET EA§rANEsi
YANGIN ffiRoFoRU vE JENEni,TöRtI PERİYoDt( BAI(nfl TEKNn( şARTN^ME

l. Pctiyodii bahn vc scrvis çerçercsindc hıllınıo stoğtındı bıılunnısı goıt&li püıçalr n
eçitiıdı vc optimıım sto$m. bdiıl-ıntııindc yO&ıcnioi yadıncı olıcalüı.

2. Pğiyodil bakım vc ıcrııiı hiaalcd oıagııdı kullııılrat hcr tUrll ycdck paçı serııis
§lcnıi sonmda aynca hıra edileceldiİ. Amıt< yottlcoici bu dtr peıça dcğişikıiklğinin
onıyııı bıhn işlc,mindcn önce işvocn tctnit clcmmınd6 şlınıhdıı.

3. Periyodik bahn ııc scrvis hiznalcri ponıpa, moto,r vc paııolanıın pcriyodiL bahmını
kap§aı. Bahn hizıncılği canıslnd. hcrbıngi bir anza tcşit cdiliıse veya işvcren tarafindaı
heıhaıgi biı ınza tlzcrinc scrvis alcbi olııısa sğz konusu anzala 24 saıt içcrisindc modahıle
cdilecchir. Anza ilc ilgili ycdek paıça ihtiyacı ıynca lbralcııdiritir,

4, Periyodil balom yıldı .. dçfr ı,qlıcalrtr. Peıiyodil bahm vc scrvis hiacti verilec€k
pompı tipleri vc ıdctlcıi ışağıdıii gibidl]: Dizel yangıı pompası : l. ad+.:M8ıtg, Model:
...... Elektrikti Jokcrpompa: .İ. "H$U§.
5. Paiyodii büının anıcı yıngın sctlcdni hçr ın hizncte hazır haldc tutrıak ve anza
ifu i6{ili ıninimiıt ctnc,!1iı

6. O'lası anza duıumuııda anzılı paıçı veya ünitcnin y0ldcoicinin g6ıtcrcccğ tamir ve bakım
atölyesinc scvki vc rcvğonu rcıırasında çalışıa ycrine scvkl yüklcnlcinin sorumluluğunda
olç, nakliyc bcdelleri işvcrcn ıaıaindan y0lılcniciye ödencccktiı.

7. Yüilaici het pcriyodik bılom hizmeti sonıındı yapıtaı işi, rc*lcri ve ayarlamılan,
işvcrçıı teknik elecıanlanıı bizzd gösteıcrck bıiın ve scrvis formlannı imzalalacaktır.
Yllileaici elemanı yazdığ formlaıdı bangi pcriyodü bıkıEı olduğunu açıkça bclirtcccktir.

8. Yüklçııici elcmanı balıım yaptğ ponpa ilc ilgili bahn için bakım formu olşturacık ve
foıııla hııgi pompa olduğu açüça bcüıtilecıktir.

Mehmet VDı
Tekni



Motor akın kontrolü Pano elekrıil üsamı çılışıılık vc bağlant gcvşckliği kontolü. Basınç
alglaııa ve yaıdımcı mekanik ıisam kontolll Yangın seti otomatik dcvrcye girmc çalışma
kontrolll yangın geti manuel devreye giıme çılışma kontolü. kaplin ayaı kontrolü" pompa
basma ytlksckliğ kontolü. Satmasta ayulaıı kontolü. Goel rcsisat kontıolü.

PERrYoDİ( BAıSM PRoGRAMı

ElciülldiPonpıı

Dizıl Ponpı:

ı Hıva filtcsi kontrolıı, tenidenıncsi

ı Akü kontolu tcmidcomcsi lolııp başlannın gıcsleomcsi

ı soğutııcu Honıımlarııın koıtsolu

o soğutucu Düzeylcrinin kontıolu

. §oğııtnıa suyu soleııoid vaıası kontolü

. Egzoz Sistcmi konüolü

ı Yalgt Tınh konüolu

o Gçncl Mıııycnç

o Rcg0lı6r Çalışııma-Dııdıırmı Koııtoıü

. Motor soğtfuı suyu ısıtcı kontoıu

ı Çüşmı Göstogclcri kontrolu

t yık t Filtresindcıı vınıı su ç*aıma,

. Yığtımı yağ ı!ıtc§ıDm konüolü

. Motoru çalıştrma

. UyOfı Işığ kotttıolu

. Akll Şaıj Diıımozu koniolu

. Kay§lğıı konüolü

Mehmet
Tekn ik

D
s l,]



o soğıinı §uyu Filüclcriıiı tcmidcnmcsi

ı Tüıit Mili U Bağlatlanmn }ontolu 1bğtın,nıcı

ı yahı Haılrının kontolu

o yatıt pompoşı Filtıcsi l :z|cnme§i

ı kıınt Mili Hıvalandıma §istcni kontolu

. yaht ve yığ Filtsclğinin dcğişini (yılıtabirkcz)

ı lsı Deffiiıici Elclıbodıılıontolu

o yağlama yaF değişini (yıldı bir kcz)

. Bağlınt yüğcılın konııolu

ı Kıblo Bağlot §isemi konırolu fti yıldı biı;

. Hava Filtıçsi dcğişimi

o Aklllcriı değ§imi

. kıyşlanı dcğişimi

. SoBnıcu Hortıınlann ıiığ§ini

. soğıııucu dcğişimi

ı Tcımostıt ibsdmi §orıınlultıklt,:

ı cihazların bohm ve onııımı yapıtırken lşvercn biı elemanını bıkım yapan yülenici

elenmlannı yaıdımcı oı8ak vcrcccktir.

ı yüktçııici, hıstanedeki İş sağlığ vc ctvcotiğ kuıallcııı y3 tıliınatlüua 61ıngtı uyacıktıı.

ı yüLlcnici; iş ile ilgiti çatışunıas pcrsonclin muhıtıbı rıe sorumlusudut.

ı Balom clçmanlarının § g{lvenliğiıc uygım çalşınısından, hğr tüılü iş güveıliği

nılzcmcsinin tcminiıdtıı vc kullanımııdaı yO}lcnici sorıımludur.( Gcrckti İSO nalzcmcleriı

Daıbc çımici şpkı, Ç6ılrlılr, (iözlğ Eldiven, iş fulıırıu )

ı Baho csoısında sislamc vcrilocck hcr ülrlü zraıın tanini ytllücnioiyc aittiı.

Meh
Teknik si,


