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sAĞLtK BAKANLIĞI

ŞAIILIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ
ŞANLruRFA ViRANŞEHİR DEVLET HASTANESi

Ihale Kodu : 0003l

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Haslanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve ıniktan yazılı olan malzemeler 4734 sayıh Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacakır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
saılnalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon :4145l13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr

ILHAN ERKAN
Baş|e

l,
s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birim Fiyat Toplam

Fiyat
1 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

HarİÇ):

Teklıf veren Firmanın
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon ve mza
FaX
E-Mail

Not: Teklinerde Karalama ve Daksil Kesinlikle oım&yacakttr.

Birimi

ALÇIPAN ARA
BöLM_E,ALüMİNYUM çERçEVE
VE ALUMINYUM KAPI IŞI
HZMETAUMI



ALçıpAN ARA BöLME, TAşıMA VE ALüMlNyuM xApı işi rrxııix şnrı,ıeıııesi

ı=lAcil servls biıimi alçıpan duvar !t(xh120 -5tOx3OG530{rc0 ebadtnda kapatma işleml ve bora yapılacak

bovafl hastanemizin .engine Ye özelliğine uyumlu olacak. 1adet (ap 21(h160 ölçüsünde karth ve şifreli
sist€m ve kumlama cam filmi olacakttr. xap için 5 adet yedek kart verİlecektlr.

z=ıAcil s€rvis biİimi iXOıi!{D ebadında alüminwm ç€rçeve camİ ve kumlama cam filmi yapllacaktr. ı adet
Kapl 2ıOxı60 öıçüsünde kardı ve şffreli sistem ve kumlama cam filmi olacakttİ. Kapl içan 5 adet yedek kart

verİl€ce}tir. Kantin tarafında bulunan 470X3(X) ebadında alüminyum çerçeve ve kapl söıülüp gerekli olan

Yere taıma ve montaj aşİ Yapllacaktlr,

+lMoıg Ya .la koııdoİa anDtr,n ıruvai 500r6(x) ebadında ftapatma İşleml v! boya yapılacak boyas
hastanemizin rengine ve özelliğine uyumlu olacak. 1adet Kap 21oxı60 ölçü3{ınde karth ve şifıeli sİstem Ye

kumlama cam filmi olacaktr. Kap için 5 adet Y€dek kaİt verileceıİir. Hem€n yanlnda bulunan acil gklş
kaplgna tüvenlik amacl kilıt sİstemi yapllacaktır.

s=lAm€llyathane önü alçtpan duvar 5o0x300 ebadlnda kapatma işlemi ve boya yapl|acak boyasl

hastanemızin rengine ve özelliğine uyumlu olacak. ı adet xapl 2ıOx1@ ölçğsünde karth ve şifreli g|stem ve

kumlama cam filmi olacaktır. l(apı için 5 adet yedek kart verilecektir.

5=| Misafirhane karşısı ara korldora algpan duvar 750x300 ebadında kapatma işlemi ve boya yapllacak

boyasl hastanemizin rengine ve öıellığine uYumlu olacak. ı adet Kapl 21ox160 ölçüsünde kartll ve şıfreıİ
sistem ve kumlama cam filmi olacaıtr. Kapl ıçin 5 adet yedek kart verilecektir. Hemen yanında bulunan

merdiven 9klş kaplgna :rux28o ebadlnda kumlama cam fİlm| çekilecercir. Asansorlerin larşsında bulunan
acil çıklş kapıJna güvenlik amacl kilit sistemi Yapılacaktr.

7=ıKadln doğum servlsİ ve Genel ceİrahi servisi ara korldofuna alümlnYum çerçeve 320*ı00 ebadında camlı
ve kum|ama cam filmı oıacak. 1 adet Kapl 21ox16o ölçüsünde İartll ve şıfreli sıstem Ye kumlama cam fllmi
olacaktr, Kapl iin 5 adet Yedeı kart verilecektİr.

8=ıA|9pan duvar yapllan tüm yerlere hastanemİln renglnden süpürgelik yapIlacaktlr.

}ıalümlnwm kap|lanntn renglnden 10 k8. Blrlnci sınıf boya ve terekll olan fırçalan teknlk s€rvİs birlmlne
teslim edllecektir.

l(Fı Kilidi ıre şıfreli olacak İapılara elektrlı re dlğe. malzĞmeler if,n gerekli olan tüm malıemeler ve montai
işl yğklenıGı firmaya aıttır.

lı=lŞartnam€de t ellrülmeyip yapılmag zorunlu idc, vüklenici firma tarafından ücret talep edılmeden
yap acaktır.

ı2=liş kanunu ve İştürcnliğıne göre gerekll olan t€dbırlerl alacak ıre doğabllecek tüm sorumlulukla. yüklenid
flrmaya aıttlr.

12=lÜçüncü kişileı€ verilebilec€k tüm zaraılardan yüklenlcl fiıma sorumlu olacaktır.

ı:ı=Uandaıma rre polls odagnln tamlrat ve boya işleri yapılacaltır.

l4=lTakılacak tüm camlar 8 mm olacakır.

4=)Tomogİafi nnındabuluean/l;ıeı!ıOoalirnlawm ç€rfeüe $e kapı sğldıliıD€iere*ıİ olan Yeİ€ tiı$ma *
montai i$ y.pllacaıür.


