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Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimjzin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı SU DEPosU TE},frzı,İĞİ rre
DEZEMEKSİYONU ıfZlwnr ALnil işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunıırı22tD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının OllO4l2O22 tarih ve saat l2:0b'a kadar
hastanemiz sahn alma birimine elden teslim edilmesi yada
rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

adresine göndermenizi

ıdari ve Mali Hiarıetler

§ıra
No

Malın / İşln eOı Miktır Birimi Birim
Fivatı

Toplam Fiyat

ı KuılANıM suYu DEPosu (2(xxı0 tTı ı ADET

2 YANGıN suYu DEPosu (8(xxı0 tTı 1 ADET

3 toJMAN su DEPosu (§m0 tTı 1 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Tek|ifle( rakam veyaya?f, ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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sU DEPosU TEMlzLlĞl ve DEZENFEKSİYoNU TEKN|K ŞARTNAMESİ

I.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.

2. Dezenfekt. ışın. başlamadanönce işi alan firma tarafından gerekli güvenlikönlemleri alınacakur.

3.Hijyen ı<ıyafetlı r..gıtırlı personelİarafından depo içi ve depotavan krsmından zemine doğru oluŞan

ttım'ytızeyler fırça re llarryrcİa]etlerle çamur, tornı,balçık ve yosun,pas vb.atıklardan arınduılacaknr.

4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.

5. Deponun cinsine görcniİrik asit çözeltisi veya iüibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluŞan tornılar

giderİlecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldın]acakur.
6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

7.Deponun ttim yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine

Sağlık Bakanhğı'ndan izinli dezenfektanlarile dezenfekteedilecek.
8.Özel dezenfe-ktan ürtin]eri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyıı ile 2 defa takrar

durulanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgiformu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfektesi yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilereksoft
ortamda idareye teslim edilecekür.
Il.Teklif verecekfirmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecekür.

12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya eüket vasıtasıyla yüklenici firma

tarafından yapıştırılacaktır.
l3.Temiz[ği yapılan depoların hastanemiz tarafından su nıımuneleriürup analizleri yapılacak olup

sonuçların olumsuz çıkması durumundattim prosediirolumlu çıkana kadar tekrarlanacakUr.

1a.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde

yapılacakur.

Firmalar tekliflerini sunmadan önce depolan yerinde inceleyecektir.

iş buteknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza alına alınmrşUr. 08.03.2022

rEdEı


