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Konu: HASTANE RUHSATLANDIRMASI iQIN MALZEME, MONTAJ VE iSCILIK DAHIL
ENGELLi ERi$lLEBLlRLiK VE TABELA EKSlKLIKLERiNtN TAMAMLANMASI HIZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve Szellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm icin KDV haric birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 22.07.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvam - Kase/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi§ uriin numarasi (barkod)
olmahdir.

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

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



• Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis iirun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en ge? 180
giin icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik $artname ektedir.
• En ge? 7 (yedi) gun i^erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife aciktir.

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

Bilgi: Ay§e BALTA
Unvani: Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr
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1. BRAJLLE KABARTMA HARJTATEKINliK §ARTNAMESJ

1.1. Urun, kinlmaz Aliminyum malzemeden tek kalip olarak ijretilecektir. Uruniin ayagi paslanmaz

malzemeden olacaktir.Aynca ISO 9001,ISO 14001 Belgelerine sahip olmalidir.

1.2. Harita panelinin kalmhgi en az darbelere ve olasi deformasyonlara kar§i saglam olacaktir.

1.3. Panel yuzeyinde kabartma piramit (keskin acih) harfler, Braille alfabesi, pictogramlar ve

izlenecek yol, acil cikis, tuvalet, genel danisma bankosu, asansorler, normal merdivenler ve tehlikeli

alanlar ve yeme-icme ve gerekli olan noktalar da belirtilecektir.

1.4. Harita panelinde yer alan Latin alfabesi yazilan ve §ekillerin renkleri, az gorenlerin de

faydalanmasi icin harita zemininden farkh olacaktir. Bakis acismdan dolayi yazi ve sekillerde kayma

olmamasi icin renkler boyanarak (Latin alfabesi ve sekiller) her biri ayri ayri renklendirilecektir.
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1.5. Kabartma haritalarm bir kenari minimum SO cm olacak §ekilde tasarlanacak, zeminle 30 derece

aci yapacak §ekilde egimli olacak ve harita panosu ayaklan paslanmaz malzemeden yapilacaktir.

1.6. Yiiklenici, iDARE tarafmdan teslim edilen gorsel ve teknik dokiimanlara gore urunij

hazirlayacaktir. IDARE tarafmdan teslim edilen teknik ve gorsel dokiimanlarm iiretime yonelik

bilgisayar formatlarma cevrilmesi yukleniciye aittir.

1.7. Braille kabartma harita icin gerekli krokiler Hastanemizin kalite biriminden istenecek ve kalite

direktorij ile koordineli bir §ekilde yapilip a§ama a§ama ilerlenip kabulu sonrasinda getirilip istenilen

yerlere monte edilecektir..

1.8. 700 mm x 1000 mm ebatlarmda uretilecek ve 10 yil garantili olacaktir

2. BRAJLLE ASANSOR,MERDiVEN WC TABELALARI TEKNJK $ARTNAMESi

2.1. Braille alfabesi nokta yuksekligi 1,0 - 1,5 mm arahgmda olacaktir

2.2. Asansor bilgilendirme panosu 200 mikron kalmligmda arkasi yapiskanh plastik yirtilmaya

dayanikh levha iJzerine baskili olacaktir.

2.3. UriJn iceriginde malzemeler insan saghgina uygun olacaktir.

2.4. Kabartmalarm ici dolu, zamania kaybolmayacak ve Braille harfler 24 font buyuklijgunde olacaktir.

2.5. Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan bir boyama islemi

yapilmayacaktir.

2.6.Levhalarm gerektiginde tekrar degi§tirilebilmesi icin levhalar iki parcadan olu5mahdir.Di§

cercevesi en az dort adet pim ile duvara monte edilecektir.Di§ cerc.evenin icine icinde bulunan pimler

aracihgiyla on parca da di§ cerceveye monte edilmelidir.

3.SESU VE ISIKLI ACJL gKI§ YONLENDJRME SJSTEMI

S.l.Kablosuz yagm tetikleme Sensoru Binanm mevcut yangm sirenlerin yakinma konan tetikleme

sensorleri yangm sirenleri ve alarmlan devreye girmesiyle acil sesli yonlendirme unitelerine komut

vererek sesli yonlendirme baslatacak §ekilde ayarlanmahdir.

3.2.Tetikleme sensorleri bilgi teknolojileri kurumu KET kisa mesafe telsiz ybnetmeligi kapsammda

433.92 Mhzfrekansla haberle§ecektir.

3.3.Tetikleme sensorleri elektik kesintilerinde dahi cah§ir durumda olacak kendi iclerinde sarj edilir

pili olacaktir. Elektrik kesintisi sonrasi kendini §arj edecektir.

3.4. Ses ^iki5i Gucu 50 Watt, Otomatik Ve Manuel Cali§ma,pki$ Gerilimi 1. Vrms Hz • Frekans Araligi:

50 -4.000 Hz • Sinyal Giiriiltu Orani: 30db • Harmonik Bozulma: %0,5 • Cali§ma Ortami:10- C+45 C/

%95nem • Besleme Gerilimi: 220 Vac +&15,50Hz +5Hz • Otomatik Tetikleme RF 432 92 Mhz Ve

Manuel • Govde ABS • Uygulama Gucu: 50 W Rms • Frekans Bandi: 70- 14.000 Hz Full Range • Giri§

Gerilimi: 10 Vrms • Ses Basin? Seviyesi: 15 Db(l Khz, 1 M/l W) • Ebatlar 15 (En)Mm X 22mm(Boy) X

5mm (Derinlik) Garanti Sesli yonlendirme sistemi 2 yil boyunca garanti kapsami icinde olmahdir.
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Garanti kapsami icerisinde olu§an anzalara 2 i|giinu ic.erisinde mudahale edilecek ve anza

miidahaleyi takiben en gee. 15 is,gunij icerisinde giderilmis. olacaktir. Garanti kapsami i?erisindeki

anzalarda sistemi parc.alan ucretsiz olarak degi§tirilecektir.

4. BRAJLLE KAT PLAN! TEKNJK SARTNAMESI

4.1.Braille kat planlan en az A2 BiJyukliJgiJ formatinda olacak.ve idarenin belirlemi§ oldugu yerlere

asilacaktir.

4.2. Braille alfabesi nokta yiiksekligi 1,0-1,5 mm araligmda olacaktir.

4.3. Uriin iceriginde malzemeler insan sagligma uygun olacaktir.

4.4. Kabartmalarm icj dolu, zamania kaybolmayacak ve Braille harfler 24 font biiyukliigiinde olacaktir.

4.5.Kat plani Hastanemizin kalite biriminden istenecek ve kalite direktoru ile koordineli bir §ekilde

yapilip as.ama a§ama ilerlenip kabulii sonrasmda getirilip istenilen yerlere takilacaktir.

5.I§IKLI KOMPOZJT ACJL TABELASI TEKNJK §ARTNAMESJ

5.1. 200*100 cm yatay tabela boyutunda olacaktir.

5.2. Kor kasa profil destekli ,l§ikli,Cerceveli krom kaplama olacaktir.

5.3. Metal tabaka sac kalmhgi en az 2mm olacaktir.Kompozit kisimlar en az 5 mm kompozit levha

olacaktir.

5.4. Tabela saclari kesinlikle paslanmayan ve korozyona yol agmayan bir iirunden uretilmi§ olacaktir.

5.5.Tabela uzerinde renkli etiket yapi§tirma daha sonradan solma ve dokiilme ihtimali olan malzeme

ve yapimlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

S.S.Zeminde kullanilan folyo malzeme Avrupa kalite 8500 seri olacaktir.(Yiiklenici firma 5 yil garanti

verecektir.)

5.7.Yapilacak olan levhamn baski ve montajmdan once taslak hali idareye sunulacak onay almdiktan

sonra yapimma ba§lanacaktir.

5.8. Yapilacak olan tabela yerden cok yuksekte oldugundan dolayi vine ile baglantisi

yapilmahdir.Montaj demontaj biitiin ijcilikler ve fevre diizeni dahil butun i§ler ve maliyetler yuklenici

firmaya ait olacaktlr.Firma vinc,montaj.temizlik vs gibi i§ler icin idareden ek olarak her hangi bir iicret

talep etmeyecektir.



5.9.Yapilacak olan biitiin i§ler teknik bilgi beceri gerektirdiginden ve yuksekte c.alis.ma ,elektrik ile

c.ah§ma vs gibi riskier te§kil ettiginden dolayi firma c.ali§tiracagi butiin personellerin i§ giivenligi

egitimi aldiklarma dair belgeyi idareye sunduktan sonra i§ ba§i yapacaktir.

5.10. Firma i§in yapimi esnasmda 6331 sayih is. guvenligi kanunu uyarmca biitun i§ guvenligi

onlemlerini almak zorundadir.

6.KAPAKLI PJMAPEN PENCERE YAPIMI TEKNJK §ARTNAMESJ

G.l.Pimapen pencereler 2 adet ve beyaz renk olacaktir olacaktir.

6.2.Pimapen pencereler 60*60 olgusunde acjhr kapanir kollu olacaktir.

6. 3.Firma pencereleri hastanemizin bodrum katmda gosterilen iki adet pence bosjuguna

takacaktir.Kullamlacak ek malzemeler(Silikon,k6puk,civata vs)icin firma ucret talep etmeyecektir.

7.RAF TEREK GUVEIMUK AGI,FJLE TEKNJK §ARTNAMESi

7.1.Guvenlik agi goz gapi 3 cm dir. Agin ip kalmligi minimum 6 mm kalmligmda olmahdir. Van
kisimlara baglanacak kismm ip kalmligi minimum 10 mm kalmligmda olmahdir.

7.2.Hastanemizde kullanilacak toplam ag 50 metrekaredir

7.3. Koruma agi deprem vs gibi durumlarda malzemelerin du§melerini engelleyecek jekilde
olmahdir.

7.4. Giivenlik agi TS EN 1263-1 Standardma uyumlu olmahdir.Fileler beyaz renk olacaktir.imalatcmm
veya ithalatcmm adi veya tican markasi ile Agm imal edildigi ay ve yil agin iizerinde yazih olmahdir.

7. 5.Gijvenlik aglari hem imalat hatalarma karji hem de kullamma bagh olarak 5 yil garantili olmahdir.

7.6.D6§enecek olan Ag lar her 50 cm de bir terek kisimlanna monte edilecek olup celik
civata,Karabina, diibel veya celik teller kullanilarak devrilmelere kar§i giiveni saglayacakjekilde
monte edilecektir. Kullanilacak olan celik dtibel,celik tel.gelik civata vb turn malzemeler isi alacak
olan firmaya aittir.

7.7.Ise ait net olciiler firma tarafmdan ahnacak ve fivatlandirma dahil turn islemler net olculere gore
vapilacaktir.Aynca malzemelerin kabulu hakkmda idarenin gbruju almacaktir.

7.8.Kullanim esnasmda veya sonrasmda bozuk;kink veya kullanilmayacak durumda olacak
durumdaki malzemeler idarenin talebi iizerine en gee 10 (on) gun icerisinde ilgili firma tarafmdan
ucretsiz olarak degi§tirilip tamiri yapilacaktir.

7.9.Malzemeler TSE Standartlarma uyumlu ve 1. Smif olacaktlr.Filenin ipleri poliamid malzemeden
olup beyaz renk olmahdir.

7.10.Yapilan i§in estetik olmayan taraflan gozlendigi taktirde yijklenici firma tarafmdan ek bir bedel
talep edilmeden kullanilan malzemeler sokuliip uygun bir §ekilde yenileme yapilacaktir.

//. C^3«u G«fk»
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8. ZIT RENKLER TEKNJK §ARTNAMESJ

8.1. Hastanemizde kullanilacak olan zit renkler toplamda 50 metre uzunlugunda 15 cm eninde

olacaktir.

8.2. iki renkten olusacaktir. Renklerden biri siyah digeri sari olacaktir.

8.3. Zit renklerin yuzeyleri fosforlu ve kolay kalkmayan malzemeden uretilmi§ olacaktir.

8.4. Zit renkler hastanemiz kalite biriminin belirlemi§ oldugu yerlere yapilacaktir.

8.5.Firma bu isi yaparken hastanemin is akisini sekteye ugramayacak saatlerde cah§acaktir.

9. MERDJVEN KAYMAZ BANTTEKNJK $ARNAMESJ

9.1.Merdiven-basamaklar icin 5 cm'lik kaydirmaz bant olacaktir.

9.2. Renk: siyah, kalmlik:2mm(en az) olacaktir

9.3.Dayanikhhk: dogal kimyasal kati ve sivi yaglar hidrokarbonlar ve tuzlu suya kar§i yiiksek direncli

olacaktir.

9.4. Isi direnci: -30 dereceden +80 dereceye kadar olmahdir.

9.5. Kimyasal yapi: Yiiksek kaymaz performansli elastomerik poliuretan kan§imli yapi§kan filmli

olmalidir.

9.6. Kurulum kalite birimi tarafmdan gosterilen yer ve zamanda yapilacaktir.

9.7. Uygun kalite ve standartlarma uygun kaliteli bir iiriin alacaktir. TSE standartlarma uygun uretilmis

olacaktir.

Not 1 :Tekliflerle beraber numune,katalog veya gorseller idareye sunulacaktir.Net 6lculerin,kat plani

ve mimari projelerin kurumumuzda ahnmasi gerekmektedir.Teknik birimimizin uygun gormedigi

iiriinler firma tarafmdan birimin uygun gordugu sekilde degistirilecektir. Kargo ile gonderilen iirunler

kabul edilmeyecektir.

Not 2: isi yapacak olan firma binadaki mevcut durumu yerinde tespit etmeli, eger varsa tasanmla

ilgili herhangi bir uyusmazligi idaremize rapor etmelidir.Aynca firma saglam ve guvenii bir cahsma

alani saglamakla yukumludur, is guvenligi kurallarma uymak zorundadir.


