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SAĞLrK BAKANLIĞI

şANLıURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESİ

ıhal€ Kodü : 00ı E2

SAYI :

KoNU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAşTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ye miktarı yazılı olan malzemeler 4'734 sayı|ı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaİİır. KDv Hariç birim fiyann hastanemiz
sattnalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145ı 13007
Fax ,- 4l1s12l236
E_Posta: sanliurfadhs l | @saglik.gov.tr

s.No Mal / Hızmet Adl Miktarı Birİmi Markasl UBB Kodu Birim
Fiyat

Toplam
Fİyat

1 oToMATIK
KAPILARIN
PERİYODİK 8AKIM
ONARIM HiZMET
AuMI

3 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif veren Firmanln
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve lmza
Fax
E-Mail

Not: T€kliflerde Karalama ye Daksil Kesinlikle Olmayacaklır.
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l T.c
| 5ağı ıx BAxANL!Ğı

*n ıxsnfrn DEvLET EA§TANEsİ
ı,ııriıd xrıııınııı EAKIM TEKNİK şınrıııırsi

i, ( Ga.c- n*.'r")
lde:t lşld'tanımı
[- VlÖrlolİ lÜ,lı*_Hastancsi bulunan hcrmıtik kapı ve fooselli kapı ıoplarn SZ aaeı (&ı ıL,q:!

I otomaıil:ikapılaıın Sa1-Iık slircyi kapsayan prri1-odik bakım ve onanm işidir.

rlı]

,ürl

"ı
(tic]

fiae:l |şlİ }ıpsımı
.,Vuatİ olsun ya.da olınasın;2 (iki) ayda bir baiım yapılmali üzere B tııdı .8
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koru.ılcu pcriyodik baiıın. onannı ıe ayıırlaı,ın ın yaP] in,ıcsııi
oluşbileceLlıanarlı otonıaıik kapnın 1,edek parça hariç bakııı:

baLım-onanm hiızıEtinin sözlqsme silıesiııce ıe gitniln :4 5a.3ı

.Pazır v

\,l dt:-lGcdçl şe
_\1ı ıdüı:3- l,Bııkıın sırasııda değişiıilmcsi gercken parçalan firma teknik sen,is

,b§lincc?k. I{östane idaıcsi ıarafından temin edi|dikten sonra yinc ,irma taraiıııiıı
),.ıpı ıaç8ktrr. I

Middc ;3-2,Yitklcnici fınna cihazlann ilk bakımlaıını: işin yükleniciye ıcrildigi
iıibacn sn gcç Ön bcş giın içinde yapacakur.

ryı.jı ber pcrİlodık bıkımı gelindiğin de;

e tüj rcsnıi ıaıilleı dahil olmai tlzerc) anzalara da müda}ıalc cdiImcsi işini

pcJoall Uılıı,ıı kıpsımı

SÇtemiı gcıcl teoidiği yıpıluılı.
Tim eIelrırfuel bığlannlır ve clckrronik kırttırın işlevleriıin konlrolü.
t}lhill elcklronlk beclcmı kıynaklırının işlevleri ve güç etemıntınnın
iş jtvlerinln |ontrolü.
Birtvcr seniorlırrnın kontnolü
irlotorlınn Loıtrolü
Vanı kı_v-şlve zincirlcrin koı lrol{i
F otoıellcrinj§ıhım ı kootrolü
Kapı rı1-|e rinın ko nlrıılü
Tuş ıılını riı clilıeılerinin koıırolü
Otooolik kİpı lrırt okuyucu giJtemin bıkımı yıpılıcık
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Gcnel l«ınrollır rc ıistemln tĞ3ı edilİp çıhşaırıİmısı sığlınıcıktır.

Mehmet

}tıd{e:3-3.Ytülcnici firma cihazlann anza duumunda ya da pcri1,odü bakımda
es| gireken puığlsrın listesini hastan€ idaresine firmatannın açık adrcs ya da kaşsini
s}nıB halıın Slgelerıy-le bildiıı,.cekleıdir, .Anzalt paıçalaı kurum ıaıaiından tcnri»yan
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li er kabÜl cdiımeyec*tir.
}IıUde3-5.Ytı}lÖnici firma, kurumun yedek paıça teminini bildirmesini takip eden er,
(2) işgııntı içinde ledek parçalan deği$irecektir.
]\ta'ddc:3-6.Deği{tirilen yedek parçaların arızalı olanlannın tamamt hastaııe teknlk.

sıne tcslim edilecekıir.
}tıddeı3-?. Yüklçniçi iirma ıcknisyenlerı. iıalıına 1a ,Ja arvaya geldiğınde hasıtınr
senisi bilgisi dıihilinde müciahale edecelıiı.FoıoseIli kapıların periyodik bakımlan ,,t

gideııne çalışnııılarıırn, ıcknik kaide ve sıandarrlara (üreıici firmarıın belirlediği şarılaıa:
ikı,e uılara) uyguı olmamarıındaı kaynakJanan her ttlrlü kaza zaıar ve ziyaırdaı:
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!lı e:-|-Yiij...leruci

firma doğrudan doEruya Hastanemize karşı sorumlu olacakıır, Oluşacalı zaraı,
kaşılavacaktıı.

Mıddeı3-8.Temiü edilen parça ve sarf malzemeleı t'irma tarafından cihaza ücretsiz;
ak üır.

iVladde3-9.Anzalı paıçaiaı,ın yerinde amır edilmesi. Yerinde taıniri miimkiln değilse
fınnya ıiı olacaktır
Cihülann bakım onaıım ya da paıça değişiminde doğacak kayıp vt
lacalğır.

l
işin {ıerildiği ıarihıen itibareıı en geç ilk on beş gtiın için de cihazların ilt

bakı larını,l,apacak ı,c .i{oıenin hazuladığı yllık bakım takvimine uyacakııı.

Kamu lhale Kanunu ve 4735 sayıl
Şartnamesinde ve İhale dokümanm:
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usu, cihaa kuilaırıoı birim sorumlusu)karaı verir. Arıza tespitinden kırk sckiz (48) saa:
]çı bitmiş oliıcaktır

ilud
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}tı ve mal güvenliği açısından tĞknik emniycı
kuıal i bütün }ilktlmlülük yilklenici firmaya aittir
Bu ihtiyaç dul,ulacak her tiirlü alel, takım ve diğer gerekli malzemeleri firma temin
tdec r

14ad e: lO_FIe:,har-gi bü s}beple idarenin bilgisi diüi liırde bakım yapılmayarı cihaz var ise
hak işten düşüecelitir. ,
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yer tanımlaı gcçerlidir.

al,arlan ..,e çalışma tesrleri firma tarafından iicıetsiı:

lalıvimi dışında oluşacaii arıza dururnunda haslaııe tclefon \eya
elemanlannın kuruma gelmeleri il içi atıı saat il dışı ise vırTn

sirİe şan}anrun normal olması dıırumunda geçerlidir. İklim ve yo,
durumiaıda arızaıun acili yetine hasune idaıesi (teknik servi:;

vercceği teknik peısonelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili
sunacıktır.


