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Sayı: ^
Konu: KBRN SEDYESİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İH T İY A Ç  L İST E Sİ

S.No M a lzem e Adı Sut
Kodu

U B B M iktar Birimi Birim Fiyatı T op la m T u ta r

1 SEDYELER, ARINDIRMA 
SEDYESİ (KBRN) 1 Adet

G enel Toplam

Teklif Eden 
...I...12022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alımlarımız kısmi teklife açıktır.
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KBRN ÜNİTESİ SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KBRN dekontaminasyon ünitesi içerisinde bulunan sedye , yerden en az 50 
cm yüksek ise , en az 80 cm eninde, 200 cm boyunda ızgaralı/delikli kolay 
taşınabilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

2. Sedyenin itme tutamakları ve korkulukları poliüretan veya ABS malzemeden 
veya "metal ve üzeri elektrostatik toz boyalı" veya çelik malzemeden olmalıdır.

3. Sedyenin "alt şase kaplaması ABS malzemeden üretilmiş olmalı veya çelik 
konstrüksiyondan üretilmiş olup epoxy polyester toz boya ile boyanmış olmalı" 
ve sedye üzerinde en az 1 adet malzeme koyma gözü bulunmalıdır

4. Sedyenin dört tarafında koruyucu tamponlar olmalıdır.

5. İstekli ve Üretici/ithalatcı firma üretim, tasarım, montaj ve işçilik hatalarına 
karşı en az 4 yıl garanti vermeli, garanti süresinin bitiminden sonraki 6 yıl için 
yedek parça temini ve bakım-onarım hizmeti vermeyi kabul etmelidir.

6 .Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.


