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Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFEDAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 42 ADET YANGIN TUPU DOLUMU ISI 4734
sayih ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda ahnacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve toplam fiyatmm
28.05.2018 tarih ve saat: 15:00 *e kadar 0472 411 20 83 numarali belgege^ere veya tutak.satinalma@hotmail.com
adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DiVARCi

Idari ve Mali i§ler Miiduru

Sira
No
1

2

3

4

MALZEME ADI

50 KG KURU KIMYEVI SONDURME
CIHAZI DOLUMU
12 KG KURU KIMYEVI SONDURME
ClHAZI DOLUMU
6 KG KURU KIMYEVI SONDURME
CIHAZI DOLUMU
2 KG KURU KIMYEVI SONDURME
CIHAZI DOLUMU

BIRIM

ADET

ADET

ADET

ADET

MIKTAR

7

18

12

5
TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih vc saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile go'nderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ulastinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 gun olacaktir. Odemeler 90 giin icerisinde
yapilacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacuk malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://w\v\v.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Ahnacak Mulzemelerin garantisi en az 2 Yil olmahdir.
9- Numune iizcrinden degerlendirme yapilip degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi i^in: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83
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KURU KIMYEVI TOZLU
YANGIN SONDURME CIHAZLARI

DOLUM SARTNAMESiDIR

Tutak lice Devlet Hastanesi birimlerine ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangm Sondurme
Tuplerinin dolumu, dolum sonrasi bakimi ve test islemleri asagidaki husulara gore
yapilacaktir.

1- Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanhgi tarafmdan zorunlu tutulan TS 11827
'Yangm Sondurme Cihazlan-Satl? ve/veya servis Hizmeti Veren isyerleri i$in Genel
Kurullar * standardi Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir.

2- Firmalar IDO 9001: 2008 Kalite Giivence Sistemine uygun iiretim ve dolum
yapacaklardir. ISO 9001: 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim
edeceklerdir.

3- Yangm Sondurme cihazlarimn icindeki toz ABC tiirii yangmlarma karsi kesin etkili ve
TS EN 615 (Yangmdan Korunma-Yangm SGndiirucii Maddeler-Tozlar icin Ozeliikler
(Smif D Tozlar Haris) standartlanna uygun olacaktir. Monoamanyum foffat orani %90
dan az olmayacaktir. Teklif verecek firma tozun Tiirk Satandartlarma uygunluk
belgesini kuruma vereceklerdir.

4- Cihazlara 14-17 atii arasi itici Azot Gazi (N) basilacaktir.
5- Dolumu yapilacak cihazlar hidrostatik basinc testine tutulacak, testten gecen cihazlarm

dolumlan yapilacaktir. Boyasi eskimis veya solmus cihazlar aym renk boya ile firma
tarafmdan boyanacaktir.

6- Cihazlar dolum i^in almdigmda, sondurme cihazlarimn bulunduklan yerleri tehlike
altmda birakmamak icin, servisi yapan firmalar. bakima aldiklan yangm sondurme
cihazlarimn yerine, aldiklan sondurticu cihazm ozelliginde ve yeteri sayida kullamma
hazir yangm sondiirme cihazmi gecici olarak birakmak zorundadir.

7- Dolumu yapilan Kuru Kimyevi Tozlu Yangm Sondiirme Cihazi rastgele (sondaj
usulu) 1/100 adet oranmda se9ilerek, isine konulan tozun analizi igin Turk Standartlan
Enstitusiine veya bu konuda yetkili bir Universiteye test ettirecektir, sonu£ raporu
idareye teslim edeceklerdir.

8- Dolumu yapilan Kuru Kimyevi Tozlu Yangm Sondurme Tuplerinden 1/50 adet cihaz,
Sivil Savunma Uzmanmm denetiminde yangm sondurme deneyine tab! tutulacak ve
sondiirme islemini yapip yapmadigi tutanak ile belgelenecektir.

9- Test licretleri ve ulasim giderleri yiiklenici firma tarafmdan karsilanacaktir.
10-Tozun Analiz Raporu ve Yangm Sondurme deneyi sonucu olumlu oldugu taktirde

cihazlar kabul edilecektir.
11-Yangm Sondurme deneyi icin ihtiya? duyulan benzin, yangm tavasi vb. malzemeler

firma tarafmdan temin edilecektir.
12- Yangm denetimlerinde kullamlan vc bosalan cihazlara ayi ozellikte toz iicretsiz olarak

dolum yapan firma tarafmdan doldurulacaktir.
13-Dolumu yapacak firma, cihaza konulacak tozun 4 yil garantili olduguna dair beige

verecek, dolum tarihinden itibaren her yilm sonunda bir olmak uzer periyodik
kontrollcrini ucretsiz olarak yapacaktir. Dolum ve periyodik bakim islemleri TS ISO
11602-2 standardi ve Binalarm Yangmdan Korunmasi Hakkmda Yonetmelik
esaslarma gore yapilacaktir.

14-Yangm sondUrme cihazlarimn tetik tertibatlan Basmcli Ekipmanlar Yonetmeliginin
(97/23/AT) 4.maddesine uygun olan asm basui9 tertibatli tetikleri ile degistirilecektir.



15-Peryodik bakim sirasmda Firma Tarafmdan basinci du§en cihazlara basing ayan yapilacak cihaz
uzerindeki manometre , lans hortum ve tetik tertibati gozden gegirecek ve anzah olanlar yenisi ile
degistirilccek dolumu ve bakim igin giden cihazlartekrarallndlklan yerlerine konulacaktlr. Bu
i$lemler igin firma iicret talep etmeyecektir.

16-Tuplerin uzerinde hangi yangmlarda kullamlacagi, kullanma talimati ve kontrol gizelgesi olacaktir.

1 7-Yangm sb'ndiirme cihazlannin dolumunu yapacak firmaya, yangm sondiirme cihazlarinm
toplatilmasinda ve dolumundan sonrayerine konulmasinda kurumumuz personeli nezaret edecektir.

18-Peryodik kontrolu yapan firma yaptigi i§ ve i§lemleri belirten bir tutanagi idareye teslim edecektir.

19-Ihaleye girecek olan flrmalar sartnemeyi okuduklarim ve kabul ettiklerini belirtecek kaseleyip
imzalayacaktir.

TUPUN CiNSi

2 Kg Kuru Kimyevi Tozlu

6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu

12 Kg Kuru Kimyevi Tozlu

50 Kg Kuru Kimyevi Tozlu

ADET

5 Adet

12Adet

18 Adet

7 Adet

r
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Tutak Devlet llastanesi Personel B i r imi
Van yolu ii^eri Tutak/AuRl
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi:NEJDETCETtN
Unvani: V.H.K.I
E-Posta: nejdet.cetin@saglik.gov.tr


