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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı V.ı\K[JM, KOMPRSÖR Yrc»nX PARÇA
vrc rnr rİr,rnn İr,B ıwn»İxı.Lc^z pnİzr,nnİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun2Z[D
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2|.08.2020 tarih ve
saat l3:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com
adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

|onlam
Miktar Birimi Birim

Fivatı
Sıra No Malın / İşin Adı

3 ADET1 HAT FıLTRESırunu HAVA

1 ADETa HAT FıLTRESıverurvı
10 ADET.l MEDiKAL 02 HAVAVAKUM PRİZLERİ

2 ADET4 VAKuM YAĞ FitTREsi
ADET2VAKUM HAVA FİITRESİtl

1 ADETVAKuM iç eurvırıır EGzozFİLTREsİa
t4 LıTRE7 VAKUM YAĞİ
2 ElIFi]KoMPREsön sgpenETöR FiLTRESıE
2 ADETKOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ9

ADET2ım HAVA rİı.rnesiKOMPRESÖR
2 ADETKOMPRESÖR POIEN FİLTRESİ11
20 tiTREL2 KoMPRESöRViDAu YAĞl

Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veYa görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
- reı.ııne( rakam vey?-yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

- Eksik doldurulan üzerİnde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.

- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-nosta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde Ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



Vakum bakım onanm kiti teknik şartnamesi

,t. Vakumların periyodik bakımında kullanılan kitler ESS|EN 160/185 m3 VAKUM
POMPASl'NA uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

ı Yağ filtresi . 2 adel
ı Hava filtresi 2 adel
. Yağ 14ll
ı lç element egz. Fil. 2 tkm
ı YUKAR|DA YAZ|LAN VE

BERABERlNDE VERlLEcEKTlR.
YAZ|LMAYAN TÜM MALZEMELER

8. Numuneler mutlaka görülecektir
değerlendirmeye alınmayacaktır

numunesi göıülmeyen teklifler

3. yüklenici CE_ISO_TSE belgelerine sahip ürünleri kullanılmalı,

4. yüklenici firma TSE HlzMET yETERL|L|K, lSo, oHSAS kalİte belgelerini

sunmalıdır.

5. cihazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğli olduğunu..gösterir Eğitim

sertifikalarınl göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

6.kullanılanürünleringazlarınyaplslnlbuzmayacakolanmalzemelerdenimal-' 
"Oİİ.iİ "l.ah 

ve kesiİlikle kanseroşen malzeme içermemelidir,

7. monta|ı yapılarak teslim edilecektiç. Arıza durumunda yada montajla alakalı her

turlu h-atİya kaşı kaçı 1 yıl garantili olmalı,

9.Montajdakullanılacakolantaklm-aletelevatvediğerkullanılacakolanmalzemeler
için bir ücret ödenmeyecektir.

10.Yukarıda istenilen hususlarla birliKe montajın yapılması da yükleniciye ait

olacaktır. Extra bir ücret ödenmeyecektir,

11.YÜ KLEN|cl F|RMALAR Tüm fiyatlannı VE,

işçiLİK dahil en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.

,t2.MontajyapacakarkadaşlareğitimsertifikalannasahipolmaIıvebunutekliflerinde
sunmalıdır.



ompresör bakım onarım kiti teknik şartnamesi

1. Kompresörlerin periyodik bakımında kullanılan kitler E E 150 MARKA
kompresöre uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

ı Seperatör filtresi 2 adet
ı Yağ filtresi 2 adel
o Hava fi|tresi 2 adel
. polen toz filtresi 2 adel
. Yağ 20lt
ı YUKAR|DA YAZ|LAN VE

BERABERlNDE VERlLEcEKTlR.
YAZ|LMAYAN TÜM MALZEMELER

3. yüklenici firma cE_lSo_TSE beIgeterine sahip ürünleri kullanılmalı

4. yüklenici firma TSE
sunmalıdır.

HıZMET YETERLILıK, ıso, tril belgelerini

11.YüKLENlci F|RMALAR Tüm fiyatlarını NAKLİYE VE

İŞÇİı-İx dahil en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.

12.Montai yapacak arkadaşlar eğitim sertifikalarına sahip olmalı ve bunu tekliflerinde

K

5. cihaz|arda bakım yapan firma elemanlannın işi eğli olduğunu..gösterir Eğitim

sertifikalarını göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

6.kullanılanürünleringazlarınyapıslnlbuzmayacakolanmalzemelerdenimal- 
"Jilrlş 

olmalı ve kesinlil<le kanseroşen malzeme içermemelidir,

7. montaiı yapılarak teslim edi|ecektir. Arıza durumunda yada montajla a|akalı her

türlü hataya kaşı 1 yıl garantili olmalı.

8. Numuneler mutlaka görülecektir numunesi görülmeyen teklifler değerlendirmeye

alınmayacaktır

9. Montajda kullanılacak olan takım-a|et elevat ve diğer kullanılacak olan malzemeler

için bir ücret ödenmeyecektir.

1o.yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait

o|acakhr. Extra bir ücret ödenmeyecektir,

sunmalıdır.



.]

n

HAT FlLTREsi şınrııırıesi
|stenen malzemeler

KURu HAVA lçlN ToPLAM 3 ADET oLAcAKTlR.

VAKUM lçlN ToPl_AM 1 ADET oLAcAKTlR

NUMUNELERE BAKlLMAsl soNRAsl F|YAT VERlLMEsl RlcA oLUNUR.

ünüıı şınrııAMEsl

ı. Komple Alsl 304/3o4L kalite birinci slnlf paslanmaz çelikten imaldir.

2. opsiyonel olarak "L Tıpi" Veya "Boru Tipi" olarak imal edilebilecektir.

3. standartta 2ooo-3ooo mikron elek seçeneği olup, farkll ölçuler ka§lhkh muzakere edilecektir.

4. Çahşma Vakum seviyesi -4oo ile -760 mm Hg arasında çallşmasl temin edileceKir

5. Çallşma medikal hava seviyesi 6 ile 10 bar araslnda çahşmasl temin edilecekür

5. Vakum pompalan çazim Ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde 580

mm/Hg vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş filtreler kullanllmış ve buna uygun

fi ltreler verilmiş olmahdır.

7. opsiyonel olarak ceketli Veye ceketsiz tipte imal edileceKir. Paslanmaz çelik tum kslmlar
TlG yöntemi kullanılarak kaynatlacaktlr.

8. Merkezi vakum Ve kompresör sistemlerinan gerekli görduğu şartlan sağlamalldır.

9. TSE -JusT standartlannl sağlamahdlr.

10. TEDAR|KçI VE üRETlcl F|RMAN|N TsE _ oHsAs VE cE KAL|TE BELGELER| oLMALlDlR.
BUNU TEKL|FLER|NDE suNMALlDlR. BELGELER|Nl SUNMAYAN F|RMA TEKL|FLER|

GEçERslz sAYlLAcAKIlR.

11. F|LTRELER KURUTUCu çlKlşl ToPLAM 3 ADET oLAcAKTlR. F|LTRELER 6 AY GARANT|L|

oLAcAKTlR.

ı2. F|LTRELER VAKUM HATT|N AE62oPV 1 ADET oLAcAKTlR. F|LTRELER 6 AY GARANT|LI

oLAcAKTlR.

ı3. Fiıma fiyatlan numune üzerİnden değerlendıİııecoktir. Numune gösteriıme8İ mecburİdIr.

Numune3iz fiyatlar değeılendirllmeye r.



1- Gaz prizıeri pirinç malzemeden imal edilmeli, üst parça krom kaplı olmalıdır.

2- Gaz prizleri üst kapakları alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Ayrıca gazların renk standardına göre

bu kapaklar renklendirilmiş olmalıdır.

3- Prizlel gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz prizleri BS bağlant Standartlarlnda

Ve EN737-1 kalite standartlarında olmahdlr.

4- Prizler 7 oksijen -1 hava -2 vakum ...... NoRMu olmaldlr.

5- Medikal gaz prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakm amacı ile sökülse dahi ikinci bölümde gaz

kaçağı olmamaidır.

6- Prizler çek valf sistemine sahip olmalıdır.

7- ıık ve soket bağlant üniteleri gaz bağlantılarının kanştnlmas|na ve yanlış gaz verilmesine olanak vermeyecek

şekilde gaz-spesifik bir indeks pimine sahip olacaktr.

8- Medikal gaz prızlerinin kapak ve vidaları hariç diğer kısımlarl pirinç malzemeden indeksleme pimleri

paslanmaz çelik malzemeden oluşmahdır.

9- Priz takmak için gerekıi kuwet maksimum 100 N,

Priz sökmek için gerekli kuwet maksimum 11o N, minimum 20N

10- Gazln 8eçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arızalanan parça olacağı iÇin

parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir. ikinci montaj parçasl çıkarlldlktan sonra

birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 slzdırmazhk sağlamalıdır.

11_ Gaz prizleri gaz rengine uygun etiketlerle etiketlendirilecek, gaz cinsi belirgin bir şekilde yazılı olacaktr.

12_ Gaz prizine 1 yıl garanti ve 5 yıl bedeli mukabilinde yedek paça temin garantisiverilmelidir.

13- Ürün EN 737 standartlarına uygun ve CE Belgeli olmah, belge kapsamlnda belirtilmelidir.

14- imalatçı ve yaplmo firmalar lSo 9oo1:2oo8 kalite be|8eli olmahdlr ve Belge kapsamında Gaz Prizleri açlkÇa

yazmalıdır.

15- imalatç| ve satcı firma Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdIr.

16- Verilecek olan fiyatlar montai dahil ve 6 ay süresince garanüli olmahdır.

17- Numune gereklidİr, Numunesiz fiyatlar değerlendiıilmeye alınmayacalıtır.


