
T.C.
AGRI VALlLiGi

A(5RI (L SACLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESI

TEKLJFE DAVET

24.03.2022
Sayi: (,,6
Konu: HASTANEMlZiN RUHSATLANDIRMASI iCJN EKSlK
OLAN MALZEMELERlN TAMAMLATILMAS1
HlZMET ALIM1 HlZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, iniktan ve ozell ikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulu ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm ipin KDV hari9 birim fiyat
tekl i f ler inizi TL iizerinden 31.03.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalinatgjhotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda: Geregini rica ederim.

MURA
Idari ve Mai

JHTiYAQLiSTESi

S.No
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3

4

Malzeme Adi

COV1D POLIKLIN1K GIRI$
TUTUNMA BAR1
YANG1N MERD1VEN1 TUTUNMA
BARI
GUVENLJK FiLESl (TIBBl SARF
VE AYNilYAT DEPO)
ENGELLl BlREYLERE YONELJK
ZJT RENKLER

Silt
Kodu

UBB Miktar

65

75

200

20

Birimi

Metre

Metre

Metre

Metre

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

: Teknik $artname
satmalmanin Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi J9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ila9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bi lgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis urun numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi iizerine en ge9 60
gun i9inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik $artname ektedir.
• En §69 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hal l inde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkil idir .
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.

1'utak Dcvlet Hastanesi Personel Bir imi
Van yolu u/.eri Tutak/A(3RI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi

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



ISIM

COVJD POLIKLINIK GIRI$

TUTUNMA BARI

ADET

65 METRE
UZUNLUGUNDA

YANGIN MERDIVENI
TUTANMA BARI

75 METRE
UZUNLUGUNDA

GUVENLIKFILESI
(T IBBJSARFVE AYNIYAT

DEPO)

200 METREKARE
UZUNLUGUNDA

ENGELLJ BJREYLEREYONELIK

ZIT RENKLER

20 METRE
UZUNLUGUNDA

AgKLAMA

Tutunma barmin yerden yuksekligi
yetiskinler icin 90 cm. ^ocuklar icin 70 cm
olmahdir.
Tutunma barlari minimum 28 mm.

capmda 1, 5 mm. et kalmligmda 304 sinifi
paslanmaz gelik boru veya minimum 2
mm et kalmligmda krom veya aliminyum
boru soguk biikiim yontemiyle imal
edilmi§, paslanmaz celik flansh, uzerinde
tutunma bolumleri kaymaz ozellikli
yuzeye sahip olacaktir.
Merdiven kisminm kullanimmda kolayhk

ve emniyeti artirmak amaci ile kullamlmak
uzere tasarlanmis tutunma ban TSE
belgeli ve ISO 9000 kalite giivence
sistemlerinden herhangi birine sahip
firmalarda tiretilmi§ olmalidir.

Tereklere kulanilacak olan filenin goz
araligi 2 cm dir.Agm ip kalmhgi minimum 6
mm kalmligmda olmalidir.Van kisimlara
baglanacak kismm et kalmhgi minimum 10
mm kalmligmda overloklu olmalidir.

Filelerin 4 tarafi da overloklu §ekilde
olmalidir.

Dosenecek olan Ag lar her SOcmdebi r
monte edilecek olup kullanimi kolay
sekilde karabina ve klipslerlerle monte
edilecektir.

Hastanemiz poliklinik engelli giri5i
tarafma yapilacaktir.

Dairesel ve dikdortgen sekilde belirli
araliklarla istenen yerlere monte
edilecektir.

Renklerin uzerinde kurumun istegine
gore belirlenen gorsel veya yazilar
yazilacaktir.



TUTAK DEVLET HASTANESJ MERDJVEN TUTUNMA BARI,GUVENUK FJLESJ VE ENGELULERE YONEUK

ZITRENKLER TEKNIK §ARTNAMESJ

1-TUTUNMA BARI

1.1. Tutunma barmm yerden yuksekligi yetiskinler icin 90 cm. Cocuklar icin 70 cm olmalidir.

1.2. Tutunma barlari minimum 28 mm. capmda 1, 5 mm. et kalmhgmda 304 smifi paslanmaz celik
boru veya minimum 2 mm et kalmligmda krom veya aliminyum boru soguk bukum yontemiyle imal
edilmis, paslanmaz celik flan§li, uzerinde tutunma bolumleri kaymaz ozellikli yiizeye sahip olacaktir.

1.3. Merdiven kisminm kullanimmda kolaylik ve emniyeti artirmak amaci ile kullamlmak iizere
tasarlanmis tutunma ban TSE belgeli ve ISO 9000 kalite guvence sistemlerinden herhangi birine sahip
firmalarda uretilmis olmalidir.

1.4. Covid poliklinik girisi icin yapilacak olan ara bolmelerin toplam uzunlugu 65 metre Yangm
merdiveni icin yapilacak olan barm toplam uzunlugu 75 metredir. ise ait Net olculer firma tarafmdan
ajmacak ve fivatlandirma dahil turn islemler net olgulere gore yapilacaktir.Ayrica Malzemelerin
kabulu hakkmda Teknik birimin gorusu almacaktir.

1.5. Kullanim esnasmda veya sonrasmda bozuk,kink veya kullanilmayacak durumda olacak
durumdaki malzemeler idarenin talebi uzerine en gee 15 (onbe§) gun icerisinde ilgili firma tarafmdan
iicretsiz olarak degistirilip tamiri yapilacaktir.

1.6. isi yapacak olan personellerin cal^malan ile ilgili 6331 sayili i§ sagligi ve guvenligi yasasma
istinaden yiiksekte cali§ma egitimi ve is guvenligi egitimi aldigma dair belgesinin olmasi
gerekmektedir.Aynca i§in bajlangicmdan bitimine kadar olan sure icerisinde calisacak olan turn
personelin is guvenligi kisisel koruyucu donanimlan hazir ve kullamlacak sekilde is basi yapilacaktir.is
guvenligi ile ilgili gerekli onlemleri ilgili firma tarafmdan almacaktir.

2- GUVENUK FJLESJ TEKNJK $ARTNAMESJ

Z.l.Tereklere kulanilacak olan filenin goz arahgi 2 cm dir.Agm ip kalmhgi minimum 6 mm kalmhgmda
olmalidir.Van kisimlara baglanacak kismm et kalmligi minimum 10 mm kalmligmda overloklu
olmalidir.

2.2.Hastanemizde kullamlacak toplam ag 200 metrekaredir.

2.3.Filelerin 4 tarafi da overloklu sekilde olmalidir.

2.4. GiJvenlik agi TS EN 1263-1 Standardma uyumlu olmalidir.Fileler beyaz renk olacaktir.imalatcimn
veya ithalatcmm adi veya ticart markasi ile Agin imal edildigi ay ve yil agin uzerinde yazih olmalidir.

2.5.Guvenlik aglan poliamid ipten uretilmis olup hem imalat hatalarma karsi hem de kullamma bagh
olarak 5 yil garantili olmalidir.

2.6.D6senecek olan Ag lar her 50 cm de bir monte edilecek olup kullanimi kolay sekilde karabina ve
klipslerlerle monte edilecektir.



2.7.'ls.e ait Net olguler firma tarafmdan almacak ve fiyatlandirma dahil turn islemler net olculere gore
yapilacaktir.Ayrica Malzemelerin kabulu hakkmda Teknik birimin goruju almacaktir.

2.8.Kullanim esnasmda veya sonrasinda bozuk,kink veya kullanilmayacak durumda olacak
durumdaki malzemeler idarenin talebi iizerine en geg 10 (on) gun igerisinde ilgili firma tarafmdan
iicretsiz olarak degi§tirilip tamiri yapilacaktir.Kullamlacak olan gelik dubel ,gelik tel.gelik
civata,karabina vb turn malzemeler isi alacak olan firmaya aittir.

2.9.l5i yapacak olan personellerin galis.malan ile ilgili 6331 sayili i§ saghgi ve guvenligi yasasma
istinaden yuksekte galisma egitimi ve is, guvenligi egitimi aldigma dair belgesinin olmasi
gerekmektedir.Aynca is.in basjangicmdan bitimine kadar olan sure igerisinde gahs.acak olan turn
personelin is. guvenligi ki§isel koruyucu donanimlan hazir ve kullamlacak sekilde '15 baji yapilacaktir.'l5
guvenligi ile ilgili gerekli onlemleri ilgili firma tarafmdan almacaktir.

3-ENGELU BJREYLERE YONEUK ZIT RENKLER TEKNIK SARTNAMESJ

3.1. Hastanemiz poliklinik engelli giri§i tarafma yapilacaktir.
3.2.20 Metre uzunlugunda zit renklerden olusacaktir.
3.3.Dairesel ve dikdortgen §ekilde belirli araliklarla istenen yerlere monte edilecektir.
3.4.Renklerin u/erinde kurumun istegine gore belirlenen gorsel veya yazilar yazilacaktir.

NOT l:Yukan belirtilen ve almacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullamlacak el aletleri ve

istenilen birime tasima gibi i§gilik montaj ile demontaj isteyen turn isler yukleniciye aittir.i§i yapacak

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

kisimlarda Yaklasik 10 metre yukseklikte gal^ma durumu oldugu igin gali5acak olan personellerin

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

NOT2 .'Yuksckte galisma egitimi aldiklarma dair bclResi olmayan ve is guvenl'iRJ ile ilgili gerekli egitim

kisisel koruyucu donamm eksigi olan pcrsonel i;in tehlikesinden dolayi kesinlikle cahstirilmayacaktir.

NQT3:Teklif iie birlikte gorsel veya katalop, Ronderilmesi zorunludur.


