
T.c.
sAĞLlK BAKANLIĞI

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MüDüRLüĞü
ŞANLlURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESİ

ihale Kodü :00l77

sAYl:
KoNU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayıIı Kamu İtıale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktlr. KDv Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

iLHANTe|efon : .l! 45l l3007
Fax :4|]5l2l2J6
E-Posıa: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Başhe

ı
Mal / Hızmet Adl Miktarl Markasl UBB Kodu Birim

Fiyat
Toplam
Fiyat

1 ATIK SU SISTEMI
PERiloDiK BAKIM
oNARIMI işi
HİZMErİ AUMI

1 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

Haric):

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

Not: Tekliflerde l(aralama ve Daksil kesinlikle olmavacaktır.

s.No Birimİ

Teklif Veren Firmanın



T.c.

sAĞuK BAl(ANtlĞı
TüRK|YE XAMU HASrANELER| KURUMu

şAİ{tıuRFA iü XAMU HAstANEtERl BıRtiĞi GENEt sEKRETERtiĞi

VIRANşEHıR Dn tET HAsrANEsl

AT|K su sisTEMİ BAxlM oNARlMTEKN|K şARrilAMEsİ

1. Atlk su sistemi baklm onarİml toplam da ToPLAM l BAKIM 3LlL2l2019 TARiH|NE KADAR ARlzA DAHiL
yapIlacaktlr.

2. Atlk su sistemi kuyusu,deposu,rögan ve yağmurgiderleri

bakım onarım esnasında düzenli olarak temizliği yapılacaktır. Çıkartılan atıklar hastane dışına yüklenici

fi rma taraflndan atllacaktlr.

3. Atık Su sisteminde oluşacak arızalardan kaynaklı söküm,montaj ve nakliye işleri yüklenicifirma

tarafından yapılacakt|r.Bundan dolayı çıkacak her türlü gider yüklenici firmaya aittir.

4. Atlk su sistemi kuyusu,deposu, raigarl ve yağmur giderlerinde oluşabilecek her türlü arıza t|kanma Ve

tahliye işlemi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bundan dolay çlkacak her türlü giderler yüklenici

firmaya aittir.

5. Atık Su sistemi bakım ve temizliği bittikten sonra kireçleme işlemi yüklenici firma taraflndan
yapılacaktır.

7. Atk su sisteminin bakım onarımı yapıldıktan sonra teknik rapor tutularak hastanenin teknik servis

birimine teslim edilecekir.

8. Baklm onarım esnaslnda iş kanuna göre gerekliolan tüm tedbirler alınmak zorundadır.Zehirlenme ve 3.

Şahıslara karşı doğabilecek her türlü zarardan yüklenici firma sorumludur.

Mehmet E
Teknik

6. Atlk su sisteminin baklm Ve kontrolleri yapıldıktan sonra sistemin düzenli ve aktif bir şekilde teknik

servise teslim edilecektir.


