
T.c.
sAĞLrK BAKANL!ĞI

ŞANL|URrA İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ
ŞANL|URFA VİRANşEHİR DEWET HASTA}aE§İ

lhale Kodu : 00052

§AYl:
KONU: Teklif Mektubu

Telefon : 4t45ı 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

__ Hastanemizin ihtiyaÇlaruıdan aşağıda cinsi ve miktrn yazılı olan malzemeler 4734 saylı Kamu hale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hıriç biriın fiyatın n*me.ı,
satünalma birimine gönderilmesini rica ederim.

i'*IPA
s.No ır{al / Hazmet Adl Miktaİl Birimi Bırim Fıyat Topıam

Fıyat
1 12 KG YANGIN sON RME

CİHAZI DOLUMU
3 ADET

2 6 KG YANGIN D RME
CIHAZI DOLUMU

135 ADET

3 25 KG YANGIN
CİHAZI DOLUM

NDURME
U

4 ADET

50 KG YANGIN ND RME
CiHAZI DOLUMU

5 ADET

5 6KG KARBONDIO coz
CIHAZI DOLUMU

ADET

6 KG YANGIN SÖNDÜRME
CIHAZI DOLUMU (HoLo N)

4 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif veren Firmanın
Adl Fırma yetkalisı
Adresi
Telefon ve mza

E-Mail

4

5

6

Fax



YAiaGIN SÖNDüRME CİEAzt {RININ

ALIM,DoLLJM, BAKIMVE KoNTRoLÜ İÇİN TEIaniK ŞARTNAlıtr
(Kuru Kimyevi Toz,

ymgın söndğıme ciha-laıınn alıq dolıım, bakım ve kontrol i$emleri aşğdaki şıtlr
gözetilerek yapilmalıdır.

A_ YüIü.ENicİ FiRMA|

l. Keııdi adına diizenlenmiş Sınıl vc Ticıırt Odısma kgyıtlı olduğuna dair

belgeııin fotokopisini vermelidiı.

2. Söndümıe maddesi, cihaz ve ekipmanlaın TS EN 615, İ§o, Cf, stındırt
belgelerinin ve Bıyiiik Sdzleşmesi'nin noter onayh fotokopilerini vermelidir.

3. Kendi ıdmı diizcnlcnmiş cn son tırihti T§ 11827 ve TS l33ıt5 Hizmct Yeü.riili} Bclgcsinin
fotokçisini vermelidir.

4. Vizesi yapılmış eıı son tarihli belgeleri suımahdır.

5. Keııdi adma diiaentenmiş ISO 9001:2015 ve keırdi e.lını düzeııle,ımiş eğtim sertifikaş vermelidiı,
6. Bu şartnamede beliıtilen tiiun husrŞ* 1al§fl y6 taahhüt ettiğine dair şaıtnamenin

alhna imza atmalr<lır.

7. Yangın giivenlğnin tehtikeye düşriilınemesi için dolum veya batım için teslim

alüğ tup|erin yolerine aynı sayıda ve özellikte yangın söndiirrıe cihazın geçici

olarak bırakmalıüı.

8. Dolıımu yap acak ota yaııgn söndiiıme cihazlanıı bulundukları yerlerden atarak

içerisinde hiçbir söndiinne maddesi ka,lmayacak şkilde boşltnğ dotumu ve

balomı yaptktan soıra cihazları, alüğ birimin uygun yerlerine asnnalrdır.

Cihazlarıı, boyası ypranmrş veya döküIınüş ise yeniden boyamğ karşftğında

hiçbt üğret tal€,p etmeıneüdir.

9. Dolumu y@ılacak oım y.ngn sönd]iırıne cihr-.laınr, hidrostatik basınç ve

sızdırmadıl testine tabi futarak duntmlann teşit etnelidiı. Test sonucımu heın

cihazlann irzerine işlemeü heııı de ilgili biıime biı rapor halinde sıınmalıdır.

Biıimin vereceğ cevaba göre haıeket ehırelidir. Sandatlaıa uymayan cihazlan

hurdaya ayrmalıdıı.

,.l'.



_ l0. Yangın söndii,rme cihazlannn yıllık periyodik bakım ve kontrollerini TS ISO
' 11602-2 standaıdına göre ilgili birimin aramasına gerek kalmadan yerinde ve
:

zamanrnda yapmalı, karşılığnü herhangİ bir ücret talep etnemelidİr.

11. Satış, dolum, balom ve kontrollerini yaptığ cihazlann veya parçalanı,

bozulmaması, deforme olmaması, özelliğni kaybetınemesi, yangınr söndürme§i.

elektriğ iletıııemesi, insan ve çeweye zaıar veımemesi, kendiliğnden

boşalmaması ğbi hususlan kapsayan 4 yll* Garınti Belgesi yazıh taahhiiıt edecek.

12. Dolum ve alım yapılan yangın söndtiırme cihaztan arasından ilgili birim

yetkilisinin 7o4 oranında sondajlıırna yapması ile yangın söndii,rme deneyi yapmahdr.

Deney için gerekli tilırn malzemeleri temin etınelidir, boşlan cihazlann

yeniden doldurmalı ve karşıhğnda hiçbir ücret talep etnemelidir. Taibikat sonucu

tutanak haline getirilerek imzalanmahdır,

13. Dolum ve alım yapı|an yangıı söndii.me cihazlaıın,lrn sondajlıuna usulü ile

alınacak numunenin laborafuvar anaıiz ücretini ödemelidir. Analiz sonuçlannın

istenilen şartlara uygun çıkmaması halinde, hiçbir ödeme talep etneden şartları
yerine getimıelidir. Bu siire içerisinde doğacak bütiin zararlardan sorumlu

olmahdır.

14. yangın söndtirme cihazlannı cins ve miktarlanıa uyguı olarak doldurmalı,

cihazın değişmesi gereken parçalann (emniyet ventilli tetik vb.) TS EN
standartlanna uygun olarak değştirmelidir. kullanılan nrunleriıı, tıırun belgelerini

sunmalıdır.

15. Tüpler, dolmıa giderken boş tartılarak teslim edilıneli, dolumdan geldiğinde doIu

tarnlarak teslim al ınrnal ıür.

16. Alımr ve dolumlan yapılacak olan kuru kimyevi tozlu cihazlann Map oaran o/o90 dan az
olmayacaktır.

17. CO2 w HALO KARBON T[JPLERi BAKIM YAPAN FIRMAvA Boş oLARAK TEsLiM ED1LECEK siLiNDn,T'JPLERN GEREKLİ TEST VE KoNTRoLLERİ vepnoxİııı soııiü içiEniıır coi vş rıero KARB9NGAZLARI DoLDIIRIJLARAK K[JRUMA SAĞLAM VE ARIZ ısz nın şrxiı-ob-resriı,ı ıoni-ceı<rn-
l8,CO2 VE }IALO KARBON GA.a-ARJNIN GAZ DOLI]M BELGESİ KURUMA IsLAK KAşE vE iMzALi 9LARAKTEsLiM EDiI_ECEKTiR

ı9.DoLUM E§NASINDA KURtJMtJMUzcA YETIdLENDiRiEN PER§ONEL TüP TEST VE DoLtJM İŞLEMLERi
İŞ|+İD{DA FİRMAYA EŞLiK EDEcEKTİR GEREKLi oıaıı ruıı ııaaünAıi vi;iiiwicı -FRi\{AyA
A]TTIR.

2o-KIJRUMIJMUDA BIJLUNAN TüM YANGD\ı DoLAPLARININ KoNTRoLLERİ yAptr_Ip TEspiT EDiLENEKsiK-ERi yüKLENici FiRııv[{ TAIıJlıırNDeıq ucREfrAl-Epİ»iı-vİöeİ.ı İeııeırt aN"İc"extn


