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ŞANL|URFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLİURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

İhale Kodu : 00242

sAYl:
KONU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 22ld
(Doğrudan Temin) yöntemi ile satün alınacakır. KDv Hariç birim fiyatln hastanemiz satına|ma birimine gönderilrnesini rica
ederim.

Uzm.Dr. YU FA oz

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olınayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KODU OLMAYAN TEKLİrr,rn xısixıixı.ı DıĞıRıENDiRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLiFLERİNiZİ EN GEÇ 3 iŞ GüNü İÇiNDE GÖNDERMENiZ RİcA OLUNUR.

**TEKNiK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERiNİzix rrycuxı,uĞu İçİx şARTNAME
TARAFINIZCA iıvızeıexıp ıaRAF!MIZA GÖNDERiLM ELİDiR.

tglrkası Birim Fiyat Toplam
Fiyat

s.No Mal / Hizmet Adı iMiktarl

ADETHASTA BEKLEME KOLTUĞU 2
Ü BAKIM ONARIMI

1 25

z HASTA BEKLEME KOLTUĞU
TEKÜ BAKIM ONARIMI

ADET

3 HASTA BEKLEME KOLTUĞU 3
LÜ BAKIM ONARIMI

90 ETAD

REFATÇI KOLTUĞU BAKIM
oNARIMI

35 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon ka§e ve imza
Fax
E-Mail

Telefon : 4145l 13007
Fax :4l45l2l236
E-Posta: sanliurfadhs l l @sasl ik.sov.tr

vdhsatinalma@smail.com

Birimi

15

4



HASTA BEKIEME vE REFAKATç| KotTUKLARl BAK|M oNARlM TEKN|K şARTNAMESi

2=ürünlerin döşemesınde kumaş olanlar için tay tüyü kumaş deri olanlar için suni deri kullanllacaktlr.

Kullanılacak tay tüyü kumaş ve suni deri birinci slnlf olacalç silinebalir, aş|nmalara karşı dirençli olacak ve

döşemede kullanllacak ürünün numunesi kuruma ibnz edilecelç onay alındıktan sonn döşeme montaj işine

başlayacaktır.

}l(ullanllacak tay tüyü kumaşın ve suni derinin rengi idare tanfından belirlenecektir.

ıt=Döşeme işiyapılı*en kurumun işleyişi aksatdmayacaktır. idarenin verdiği progrdm çerçevesinde iş ve işlemler

yapılacaktır.

s=Döşemesi yapılacak ürünler muayene komusyonundan tutanakla al|nlp döşem€si yapıldıktan sonra yine

muayene komisyonuna tutanakla teslim edilecek bu süreçte kınlması veya kaybolması durumlannda yüklenici

tarafi nda n kaşılanacaktlr.

7=yukanda belirtilen kumaş ve suni deri döşemesi yapılacak bekleme ve relakatçl koltuğu montajl slrdslnda

paÇa gerektirmeyen (metal kaynağl,tekerlek değişimivb.}onanmları yüklenicı tarafından yapllacaktır.

8=yüklenici iş ve i§lemlerin yaplmlnda her türlü nak|iye montai ve işçilik tamaml yüklenici firmaYa aittir.

9=palyatif servisinde bulunan refakatçl kottuk|arının kırık olan 40 adet ayağl kohuklara uyumlu bir şekılde
yüklenici fi rma tarafından alınıp takılacaktır.

lO=Kohuklann saylan aşağda belirtilmiştir.

=HASTA BEKLEME KotTUĞU 2 ti 25 ADET

=HASTA BEKLEME KoLTUĞU TEKti 15 ADET

=HASTA BEKIEME KoLTuĞU 3 LÜ 90 ADEr

=REFAKATÇ| KotTUĞU 35 ADET

11=Firmalar yerinde tespit yaparak fiyat verecektir

12=Ş3rtnamede beliftilm€yip yapılması zorunlu olan işler yüklenici firma taraflndan ücr€t talep edilmeden
yapılacaktır.

Meh
Teknik

tE

1=yğk|enica firma fiyat teklifleri veımeden önce kurumda döşemesi ve tamiratl rapdacak olan ürünleri

incelemesini yapttKan sonra teklifini verecektir. Yüklenici işe başlamadan döşemesi yapılacak olan ürünlerden

bir numunenin döşemesini yapacak ve idare tarafindan onaylandıl<tan sonra iş başlayacaktır.

6=Döşemesi yapllan ürünler ilgila komisyona ve komisyon onayı alındıktan sonra teslimat yapllacaktır.komisyon

tanhndan uYgun görülmeyen kuİnaşl ye derjsi deforme olmuş veya işçllik hata|aD tespiti durumunda komisyon

tespiti doğrultusunda yüklenici sorunu giderip komisyona tes|im edecektir.


