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SAĞLIK BAKANL|Ğİ
ŞANLIURFA iL §AĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ

şANLlURFA viRANŞEHiR DEvLET HASTANEsi

İhaı€ Kodu : 00090

SAYI ı
KONU: Teklif Mektubu

PiYAsA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve mikarı yazılı olan malzemeler 4734 sayiı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Dogüafj^ Temin) yöntemi ile satm alünacakıır. KDv Hıriç birim fiyatln hastanemiz
satııalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45113007
Fax :4145|2|236
E-Posıa: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

iLHAN

I
s.No ıtlal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Bırim Fiyat Toplam

Fivat
1 mCrLI YER YIKAMA OTOMATI

PERiYODiK BAKIM ONARIMI
11 BAKIM

2 8INICIU YER YIKAMA MAKINASI
PERİYODİK BAKIM ONARIMI

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif veren Firmanln
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Kırılıma ye Dıksil Kesinllkle Olmayacakir.

11 BAKIM



TEKNİKŞARTNAME

l, }lastanede kullanılmakta otan binicili ve binicisiz elektrik ile çalışan tüm cihazlaıın bakım
onanmlaıı yapıIacaktır. Bakım onarım sözleşme süresi iki yıl olacaktıı.

2. Bakımlaı iki ayda bir yapıIacaktır.
3, Bakımlar malzemesiz olacak arızalı paIçalaıı yiıkneai taıaflndan onanlacak onanmı

mümkün olamayan ve maliyet gerektiren durumlaıda yükneci idaıeye anzalı iiıünleri rapor
edecek ve idare aıızalı paıçalan istediği yerden temin ede}iteceIq temin edilen anzalı
paıçaları yükneci ek biı ücr€t taıep etmeksizin değştimıek ile yirkümlü olacaktır.

4. Bakrm sırasında ihtiyaç duyutacak her ti.ir|ü takım ve eI aletleri (ölçü aletleri dahil) yiıkneci
taıafından temin edilecektir.

5. yükneci bildirim yapılan anzalara 24 saat içerisinde müdahale etmek ile iıkiimlü olacaktır.
6. yükneci ilk bakımda anzah ve kultanılınayacak duıumdı olan p:ırçaları tespit edip idareye

rapor edecektir.

7. Her bakım esnasında motor çalışmaları kontrol edilecelq motor bağlantı aksarılarının
sorunsuz çahşması sağlanacaktır.

8. Akll şa{ sistemleri, aküter ve akü bağlantılaıı kontrol edilecekıir.
9. Vakum hortumları vakum yollan kontro| edilecek ve temizleneceKiı.
l0. Vakum ve hareket motorlaıı elektriksel bağlanfilaıı ve mekaniksel bağlantılaıı kontrolleri

yapılacaktır.

ll.Bakım esnasında idarenin belirlemiş olduğu tüm
gerektirmeyen tüm anzalar çözll tecektir.

sorunlar kontrol edilecek parça

12. yağlanması gereken hareketli parçalar var ise yükneci tarafından gerekli yağlamalar
yapılacaktır.

M cI
Tem su


