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KONU: Teklif Mektubu

Telefon:4ı45ı13007
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E-Posta: sanliurladhs l l @saglik.gov.tr

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlalmdan aşağıda cin§i ve miktarı yazı!ı olan malzemeıer 4734 sayılı Kamu lhale

Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alnacaktr. KDV Hariç birinı fiyatın hastanemiz

satınalma birirnine gönderilmesini rica ederim.
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YANGİN ALGİİAMA SİSTEMi PANEL HiZMET AL|M TEKNİK

ŞARTNAMESİ

Söz konusu iş URFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANEsi kurulu bulunan

yangın algılama sisteminin Panel yer değiştirme hizmeti Alım işi anlaşmaya

varılan firma (aşagıdaki 'yüklenici 'olarak anılacaktır)

GST MARKA lPF 8 lntelligent adresli yangın algılama sistemleri panel taşıma

hizmeti.

1. Paneller bulunduğu yerden sökülerek idarenin belirlediği yere takılacaktır.

2. Yüklenici firma montaj,kurulum,kablo,kabloçekimi ve panellerin

çalışırlılğını sağlayacaktır.

3. Yüklenici bu işi yapacak persone|in bu konuda tecrübeli ve bilgili olduğuna

dair hastanede kurulu markaya ait üretici teknik servis eğitim sertifikasına

sahip olduğunu belgeleyecektir.

4. Yüklenici teknik olarak rnüdahale edebilmesi için bu anlamda ihtiyaç

duyulan tüm adresleme cihazı, ara yüz programları , ara bağlantı kartlarının

elinde olduğunu gösterecektir.

5. Fiyat işçilik ücreti kablo ücreti montaj ve kurulum hizmetleri dahildir.

5. Kullanı]ması gereken kablo TSE belgesine sahip olmalıdır ve 2+2*0,80

kesitinde olmahdır.

7. Yüklenici yapılan iş sırasında kullanacağı hertürlü temizlikve bakım

malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber

karşılamak zorundadır.

8. Yüklenici yapılacak sistemin çalışma prensibi ,özelliği ve kullanımı

konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitilecektir.

9. Teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici sorumludur.

10.İşçilik yap+mı esnasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının

tahliyesi yükleniciye aittir.

11.Yüklenici işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu

düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.

12.Hizmet alımı sonrası kontroller ve alınacak tetbirler kapsamı :

a) İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.

b) Akü bağlantılarının kontrolünün,akü voltajının ölçümlerinin yapılması.

c)Panel siren çıkış kontrolünün yapılması.

d) Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması.



e) Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi.

f) Loop ve diğer çıkışlarının voltajını ölçülerek nominal değerde olup
olmadığına bakılması.

g) Yangın kaçış senaryozu dahilinde panelde olan yangın senaryosrınun

incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda
yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi.


