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AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESl

TEKLtFE DAVET

24.03.2022

Sayi: 45
Konu: HASTANE RUHSATLANDIRMASI IClN MALZEME,
MONTAJ VE ISgiLiK DAHIL TUTUNMA BARI, PANlK BAR

VE SEDYE CARPMA BAR! EKSlKLiKLERiNlN
TAMAMLANMASI HIZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi. miktan ve ozell ikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i9in KDV hari9 birim fiyat
tekl i f le r in iz i TL uzerinden 31.03.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

SERVJSLERE £IKAN ANA
MERDIVENLER YETISKlNLER
IgiN TUTUNMA BARI
SERVISLEREC1KAN ANA
MERDJVENLER COCUK.LAR i^JN
iglN TUTUNMA BARI
HASTANE GiRi$l DI§
MERDlVEN YAN KISIM
TUTUNMA BARI
HASTANEGiR(SlDI§
MERDlVEN ORTA KISIM
TUTUNMA BARI
HASTA ODALARI SEDYE
CARPMA BARI
ACiL CIKIS KAPISI PANIK BARI
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Metre

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kaje/Jmza

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeier siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ila? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis ilriln numarasi (barkod)
olmahdir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Bir imi
Van yolu ii/eri "I'utak/AGRI
(FaksNo: 0(472)4112083
Internet Adresi

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



• Teklif cdilen uriinlerin onaylanmis. iiriin numaras i (barkodu) liste ha l inde veri lmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden i t ibaren yuk len ic in in yazi l i talebi uzerine en gef 60
gun icinde Yiikleniciye veya veki l ine odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da bel i r t i lecekt i r .
• Teknik $artname ektedir.
• En gee 7 (yedi) gun i?erisinde faturasi kuruma ulaj t in lmayan Mai /H izme t in odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya fikacak olan ihtilaflann ha l l inde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• A l i m l a r i m i z k i smi teklife aciktir.

Tutak Devlct Hastanesi Personel B i r i m i
Van yolu ii/eri Tutak/AGRI
( I ' n k s N o : 0 ( 4 7 2 ) 4 1 12083
Internet Adresi

B i l g i : A\se BALTA
U n v a n i : 'I ' ibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



TUTUNMA BARI,PANJK BAR VE SEDYE CARPMA BARI YAPILACAK KISIMLARIN TABLOSU

ISIM

Servislere gkan ana merdiven
yetiskinler icin ( tutunma ban)

Servislere ?ikan ana merdiven
cocuklar igin (tutunma ban)

Hastane girisi di$ merdiven
yan kisimlar (tutunma ban)

Hastane girisi di§ merdiven
orta kisim( tutunma ban)

Hasta odalan sedye garpma
barlar

Acil kapisi panik ban

ADET

38 metre uzunlugunda

68 metre uzunlugunda

10 metre uzunlugunda
(yan kisimlar)

35 metre uzunlugunda
(orta kisimlar)

65 metre uzunlugunda

3 Adet

AgKLAMA

Merdiven kismmin kullamminda kolaylik ve
emniyeti artirmak amaci ile kullamlmak Cizere
tasarlanmis tutunma ban TSE belgeli ve ISO 9000
kalite glivence sistemlerinden herhangi birine
sahip firmalarda uretilmi? olmalldlr.Tutunma
barinm yerden yliksekligi yetiskinler icin 90
cm.cocuklar icin 70 cm olmalldlr.Tutunma barlari
minimum 28 mm. capmda 1, 5 mm. et kalmliginda
304 smifi paslanmaz celik boru veya minimum 2
mm et kalmliginda aliminyum boru soguk buktim
yontemiyle imal edilmis, paslanmaz celik flansh,
uzerinde tutunma bolumleri kaymaz ozellikli
yuzeye sahip olacaktir.

Sedye carpma barlan mdf den iJretilmi§ her biri
yaklasik 3,10 metre uzunlugunda yaklasik 18 cm
eninde olacaktir.

Yangma en az 90 dakika dayamkh malzemeden
uretilmis olmalidir. Yuzeye montaj tek nokta
kilitlemeli olmalidir.



TUTAK DEVLET HASTANESJ TUTUNMA BARI,YANGIN KAPISI PANJK BAR VE CARPMA BARI'NA AIT
TEKNJK$ARTIMAME

1-TUTUNMA BARI

1.1. Tutunma barmm yerden yuksekligi yeti§kinlcr icin 90 cm. Cocuklar icin 70 cm olmalidir.

1.2. Tutunma barlan minimum 28 mm. capmda 1, 5 mm. et kalmliginda 304 smifi paslanmaz celik
boru veya minimum 2 mm et kalmligmda aliminyum boru soguk bukum yontemiyle imal edilmis.,
paslanmaz celik flansji, uzerinde tutunma bblumleri kaymaz ozellikli yuzeye sahip olacaktir.

1.3. Merdiven kismimn kullanimmda kolaylik ve omniyeti artirmak amaci ile kullanilmak uzere
tasarlanmis tutunma ban TSE belgeli ve ISO 9000 kalite guvence sistemlerinden herhangi birine sahip
firmalarda uretilmis olmalidir.

1.4. iĵ e ait Not olculer firma tarafmdan ahnacak ve fiyatlandirma dahil turn islemler net olculere gore
yapilacaktir. Ay rica_Malzemelerin kabulu hakkmda Teknik birimin gorusu almacaktir.

1.5. Kullamm esnasmda veya sonrasmda bozuk,kink veya kullanilmayacak durumda olacak
durumdaki mal/emeler idarenin talebi uzerine en gee. 10 (on) gun igerisinde ilgili firma tarafmdan
ucretsiz olarak degi§tirilip tamiri yapilacaktir.

1.6. i§i yapacak olan personellerin galismalan ile ilgili 6331 sayili is sagligi ve guvenligi yasasma
istinaden yuksekte calisma egitimi ve i§ guvenligi egitimi aldigma dair belgesinin olmasi
gerekmektedir.Aynca i§in ba5langicmdan bitimine kadar olan sure igerisinde galijacak olan turn
personelin i§ guvenligi ki§isel koruyucu donanimlan hazir ve kullanllacak sekilde i§ basi yapilacaktir.i§
guvenligi ile ilgili gerekli onlemleri ilgili firma tarafmdan almacaktir.

2- SEDYE CARPMA BARI TEKNJK $ARTNAMESJ

2.1.Sedye carpma ban mdf malzemesinden uretilmis,kenarlari yuvarlanmi§ ve barm kendi renginde
etraflan 0,80 mm kalmligmda pvc bant ile saglam yapijtirilmis, olmalidir.
2.2.Her turlu duvara uygulanabilir olmalidir.
2.3.f^arpma barmm yan bantlan dahil komple krem renk olmalidir.
2.4. (Jarpma barmm eni minimum 16 18 cm arasmda olmalidir.
2.5. Qarpma barmm boy uzunlugu 3,10 metre olmalidir.
2.6. Carpma barmm et kalmligi minimum 1,8 cm olmalidir.
2.7. Kullamm esnasmda veya sonrasmda bozuk,kink veya kullanilmayacak durumda olacak
durumdaki malzemeler idarenin talebi uzerine en gee 10 (on) gun icerisinde ilgili firma tarafmdan
iicretsiz olarak degistirilip tamiri yapilacaktir.
2.8.Sedye barlan Kurumumuzun belirledigi sekilde firma tarafmdan montaji yapilacaktir.
2.9. isi yapacak olan personellerin calismalan ile ilgili 6331 sayili i§ sagligi ve guvenligi yasasma
istinaden i$ guvenligi egitimi aldigma dair belgesinin olmasi gerekmektedir.Aynca isin baslangicindan
bitimine kadar olan sure icerisinde calis,acak olan turn personelin i§ guvenligi ki§isel koruyucu
donammlan hazir ve kullanllacak sekilde i§ basi yapilacaktir.\ guvenligi ile ilgili gerekli onlemleri ilgili
firma tarafmdan almacaktir.



3-YANGIN KAPISI PANJK BAR TEKNJK $ARTNAMESJ

3.1. Yangma en az 90 dakika dayamkli malzemedcn uretilmis. olmalidir.

3.2.CE Sertifikasi olmalidir.DIN Sag ve DIN sol uyumlu olmalidir.

3.3. Yu/eye montaj tek nokta kilitlomeli olmalidir.

3.4. Kag§ kapisi sistemlerinde gcrokli kosullar DIN EN 179 ve DIN EN 1125 normlarmda olmalidir.

NOT l:Yukari belirtilen ve alinacak olan mal/emelere ait nakliye, montaj kullanilacak el aletleri ve

istenilen birime ta§ima gibi i§gilik montaj ile demontaj isteyen turn i§ler yukleniciye aittir.l§i yapacak

olan personele ait i§ guvenligi ile ilgili turn onlem vo tedbirler i§i alan firma tarafmdan almacaktir.Bazi

kisimlarda Yakla§ik 10 metre yukseklikte gali§ma durumu oldugu igin galis.acak olan personellerin

yuksekte gali§ma egitimini aldiklarma dair belgelerinin muhakkak olmasi gerekmektedir. Ayrica i§i

yapacak olan firmanm onceden gelip tckrar bah so konu alanlarm olculerini almasi gerekmektedir.

NOT2 :Yuksektc calisma egitimi aldiklarma dair beiges! olmayan ve is Ruvenligi ile ilgili gerekli egitim

ki§isclLkoruyucu donanim eksigi olan personel i$in tehlikesinden dolayi kesinlikle calistirilmayacaktir.

NOT3:Tc_klif ile birlikte gorsel, vcya katalog gonderilmesi zorunludur.


