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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm i^in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 24.12.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak go'ndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Ek: Teknik §artname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i?in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis ilriin numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen ilrunlerin onaylanmis uriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi uzerine en ge? 60
giin i9inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve tcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu iizeri Tutak/AGRl
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



HASTANE ERi$iLEBiLIRLiK ENGELLI HiSSEDiLEBtLIR

YUZEY TEKNIK §ARTNAMESI

Hissedilebilir yiizeylerin teknik bilgileri asagidadir.

• Urunler tpu malzemeden katkisiz iiretilmelidir.

• Urunler kir tutmamasi i?in parlak diizgtin yilzeyli uretilmeli, bina i?lerinde kullamlan temizlik
ilrilnlerine dayamkli olmah

• Uriin ol^uleri 35x25x280 mm olup yapistinci dahil montaj yapilan yerde yukseklik 5mm ge9memelidir.

• Uriin islak kuru zeminde kaydirmaz ozelligine sahip olmah darbelere dayamkli sicak ve soguk iklim
kosullannda bozulmamah

• 30X30 zeminde 4 adet ?ubuk olmahdir 9ubuklann arasi 6 - 7 cm olmahdir.

• Uriinler kendinden bantli ve seffaf yada beyaz olmahdir.

Uyanci yiizey

• Uriinler tpu malzemeden katkisiz iiretilmelidir.

• Urunler kir tutmamasi i9in parlak diizgiin yiizeyli uretilmeli, bina i9lerinde kullamlan temizlik
uriinlerine dayamkli olmah

• Uriin o^iileri tepe 15x25 mm taban 25*35 mm olup yapistinci dahil montaj yapilan yerde yukseklik
5mm ge9memelidir.

• Uriin islak kuru zeminde kaydirmaz ozelligine sahip olmah darbelere dayamkli sicak ve soguk iklim
kosullannda bozulmamah en az b2 yanma simfina sahip olmah

• 30x30 zeminde 25 adet nokta olmahdir.

• Uriinler JS 23599 ve Tsk 197 standarlanna gore olmah.

• Urunler Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanhgimn 2017'7 nolu genelgesinin eklerinde bulunan denetim
formlanna uygun olmahdir.

NOT:Yukan belirtilen ve almacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullanilacak el aletlerive
istenilen birime tasima gibi i^ilik montaj ile demontaj isteyen turn isler yiikleniciye aittir. Isi yapacak
olan personele ait is giivenligi ile ilgili tiim onlem ve tedbirler isi alan firma tarafindan almacaktir.
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