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Sayın.......................................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birim lerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 01.09.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 TRANSPALETLER 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 01.09.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asıllan 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOSdh@hotmail.com)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas almacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunlarm Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
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TRANSPALET TEKNİK ŞARTNAMESİ (EK 3)

1. Teklif edilen transpaletler, en az 2.500 kg ağırlığındaki yükleri kaldırabilecek ve kaldırma mekanizması 

elle kumanda edilebilir hidrolik yapıda olacaktır.

2. Transpaletlerin hareket (çekme itme) kolları, aşağı yukarı hareket edebilen, el frenli olacaktır. 

Çataldaki yükü kaldırma-indirme hareketi, elle kumanda edilecektir.

3. Transpaletin çatal yüksekliği (C) inikken 85 mm, kalkıkken (K) en az 200 mm olacaktır.

4. Çatal genişliği (F) en az 145 mm, en fazla 155 mm olacaktır.

5. Dıştan dışa iki çatal arası genişlik (G) en az 510 mm, en fazla 550 mm olacaktır.

6. Çatal boyu (B) en az 1150 mm, en fazla 1250 mm olacaktır.

7. Transpaletlerin yön tekerleğinin (2 adet) çapı (E) 200X50 +5 mm, yük tekerleğinin (4 adet) çapı (H) en 

az 80X50 mm boyutlarında olacak ve tekerlekler dayanıklı malzeme olan poliüretan mamülden üretilmiş 

olacaktır.
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F= 150+5 mm 

G=530=20 mm 

H=160 (80x2) mm

K= 200 mm



ölçülerinde olacaktır.

8. Transpalet Ağırlığı: Max : 80 Kg olacak

9. Transpalet çatalları çelik olacak

10. Transpaletin kasa ve çatalları üzerinde ağır yüke maruz kalan noktalar güçlendirilmiş çelik olacaktır.

11. Transpaletlerin konstrüksiyonu, çelikten olup zor çalışma şartlarına dayanıklı olacaktır.

12. Transpaletler taşınacak paletlerin hasar görmemesi için yuvarlatılmış çatal uçlarına sahip olacaktır.

13. Transpaletler, tamir, bakım ve yağlama için kolayca ulaşılabilen, her bir tekerlekte kapalı ikişer adet 

rulmana sahip olacaktır. Bu rulmanlar toz girişimini önleyecek ve uzun ömürlü olacaktır.

14. Kontrol kolu ve tutamak; kullanımı kolay, rahat ve mukavim olmalıdır.

15. Transpaletler en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaktır. Transpaletlerin yön tekerlekleri 

sağa ve sola en az 90° açıyla dönebilmek, transpaletler üç pozisyonlu (sağa-sola, yukarı aşağı) hareket edebilecek ve her 

pozisyonda (180) hidrolik kontrol yeteneğine sahip olacaktır.

16. Hidrolik pompa gövdesi çelikten imal edilmiş ve az bakım gerektiren (yağ değişimi, vb.), uzun ömürlü bir sisteme 

sahip olacaktır.

17. Teklif edilen transpaletler ile ilgili fiziki (boyutları, vb.) ve teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

18. Transpaletlerin dış akşamlarında çizik, çatlak, kırık gibi herhangi bir hasar bulunmayacaktır.

19. Min. 2 yıl servis garantisi olmalıdır.

20. Min. 10 yıl parça ve işçilik garantisi olmalıdır.
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