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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı. yazılı ENGELLİ BİREYLER İÇİn rİr,l SrS
SISTEMI \aE TABELA ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu Ihale Kanunun 22,/D maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiy atının 25/08/2022 tarih ve saat l2:00'a kadaı hastanemiz
satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine dermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim
met

Idari ve Mali Hizmetler M unı
Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 BRAILLE KABARTMA HARITA 1 ADET

2 BRAlLLE AsANSoR,PoLlKLlNlKLER,HASTA
KABU L, M ER DiVE N LE R,WC TABE LALARl

20 ADET

3 sESLi VE lŞlKLl AciL çlKlŞ YÖNLENDiRME
sisTEMi

2 ADET

4 ENGELLi BiREYLERE YöNELiK zlT RENK

şERiDi

50 METRE

5 RAF TEREK FiLEsi 30 METRE
KARE

6 iş GüvENLiĞi TABELALARı 50 ADET
tJND

U
2

Dr

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar satın alma b ine veya görevlilere verilmesi

- Teklifler( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL o düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve d ltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu be irtilmeyen teklifl er değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunuIacaktır.
- - Alımlaı htto://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İha|e Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapıIacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



sAYl işiN ADl MlKTAR BlRlM

1 BRAittE KA8ARTMA HARiTA I ADET

2 BRAiLtE ASANsöR, PoLiKtiNiKLER, HASTA
KABUt, MERDiVENLER,wc TABELALAR|

20 ADET

3 sEsLi VE lşlKLl AciL çlKlş YÖNtENDiRME
sisTEMi

2 ADET

4 ENGELLi BiREYLERE YöNELiK zlT RENK

şERiDi
50 METRE

5 RAF TERE!( FlLEsl 30 METRE
KARE

6 iş cüvENLiĞi TABELALARı 50 ADET

DlYADlN DEVLET HASTANEsl

ENGELti BiREvLER içiı,ı ,riı-r,srs sisTEMi vE TABEtA yApıMıNA AiT TEKNiK şARTNAME

TEKNiK ŞARTNAME

1. BRAiLLE KABARTMA HARiTA TEKNiK şARTNAMEsi

1.1.Ürün, kırılmaz Aliminyum malzemeden tek kalıp olarak üretilecektir. Ürünün ayağı paslanmaz

malzemeden olacaktır.Ayrıca lso 9001,1so 14001 Belgelerine sahip olmalıdır. Harata panelinin kallnl|ğl

darbelere ve olası deformasyonlara karşı sağlam olacaktır.

1.2. Panel yüzeyinde kabartma piramit (keskin açılı) harfler, Braille alfabesi, picto8ramlar Ve

izlenecek yol, acil çıkış, tuvalet, genel danışma bankosu, asansörler, normal merdivenler Ve tehlikeli

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

1.3. Harita panelinde yer alan Latin alfabesi yazıları ve şekillerin renkleri, az görenlerin de

faydalanması için harita zemininden farklı olacaktır. Bakış açısından dolayı yazı ve şekilIerde kayma

olmaması için renkler boyanarak (Latin alfabesi ve şekiller) her biri ayrı ayrı renklendirilecektir.

1.4. Kabartma haritaların bir kenarı minimum 50 cm olacak şekilde tasarlanacak, zeminle 30 derece

açı yapacak şekilde eğimli olacak ve harita panosu ayakları paslanmaz malzemeden yapılacaktır.

1.5.Hastanemizin mimari projesi bulunmadığından ve hali hazırda bazı birim ile odaların yerleri

değiştiğinden dolayı işi yapacak olan firma yapacağı işe başlamadan önceden hastanemize gelip

kalite birimi ile beraber yapılacak işin ölçümlerini ahp net proiesini çıkaracaktır.

1.7.Yapılacak olan haritanın yapımından hemen önce di.iital hali hastanemiz kalite birimine

gönderilecek kalite biriminin onayını aldıktan sonra basımı gerçekleştirilecektir.
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1.5.Ayakll harita 100 cm x 120 cm ebatlarlnda üretilecek ve 10 yıl garantili olacaktlr



2.sEsli VE lşlKLl AciL çlKlş YöNIEND|RME sisTEMi

2.1.Kablosuz yangın tetikleme Sensörü Binanln mevcut yangln sirenlerin yaklnlna konan tetikleme
sensörleri yangln sirenleri Ve alarmlarl devreye girmesiyle acil sesli yönlendirme ünitelerine komut
vererek sesli yönlendirme başlatacak şekilde ayarlanmalıdır.

2.2.Tetikleme sensörleri bilgi teknolojileri kurumu KET kısa mesafe telsiz yönetmeliği kapsamında

433.92 Mhz frekan5la ha berleşecektir.

2.3.Tetikleme sensörleri elektik kesintilerinde dahi çalışır durumda olacak kendi içlerinde şarj edilir
pili olacaktlr. Elektrik kesintisi sonrası kendini şarj edecektir.

2.4. otomatik Ve Manuel Çallşma,Çlklş Gerilimi 1. Vrms Hz . Frekans Aralığı: 50 -4.000 Hz . Sinyal

Gürültü Oranı: 30db . Harmonik Bozulma: %0,5 . çal|şma Ortamı:10- C+45 C/ Yo95nem. Besleme

Gerilimi: 220 Vac +&15,50Hz +5Hz . otomatik Tetikleme RF 432 92 Mhz Ve Manuel . Gövde ABS .
Uygulama Gücü: 50 W Rms . Frekans Bandı: 70- 14.000 Hz Full Range . Giriş Gerilimi: 10 Vrms .
Ebatlar 15 (En)Mm X 22mm(Boy) X 5mm (Derinlik) Garanti Sesli yönlendirme sistemi 2 yıl boyunca

garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti kapsamı içerisinde oluşan arızalara 2 işgünü içerisinde

müdahale edilecek ve arıza müdahaleyi takiben en geç 15 işgünü içerisinde giderilmiş olacaktır.

Garanti kapsaml içerisindeki arlzalarda sjstemi parçalarl ücretsiz olarak değiştirilecektir.

2.5.Kurumumuz teknik birimi tarafından yapllacak kontrolde;cE belgesi olmayan,ses çıkış gücü

zayıf olan,görsel ve işlevsel olarak beğenilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

3.RAF TEREK GÜVENtiK AĞl,FitE TEKNiK şARTNAMEsi

3.1.Güvenlik ağı göz çapı 3 cm dir. Ağın ip kalınlığı minimum 6 mm kalınlığında olmalıdır. Yan
kısımlara bağlanacak kısmın ip kalınlığı minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.

3.2. Hasta nemizde kullanılacak toplam ağ !Q metrekaredir.Yapılacak olan file işinde her 40 cm de bir
adet 3 cm boyutunda karabina kullanılacaktır.

3.3. Koruma ağı deprem vs gibi durumlarda malzeme|erin düşmelerini engelleyecek şekilde
olmalıdır.

3.4. GüVenlik ağl Ts EN 1263-1 standardlna uyumlu olma lıdır.Fileler beyaz renk olacaktır. imal5tçının
veya ithalatçının adıveya ticari markası ile Ağın imal edildiği ay ve yıl ağın üzerinde yazılı olmalıdır.

3.5.Güvenlik ağları hem imalat hatalarına karşı hem de kullanıma bağlı olarak 5 yıl garantili olmalıdır

3.5.Döşenecek olan Ağ lar her 40 cm de bir terek kısımlarına monte edilecek olup çelik
cıvata, Ka ra bina, dübelveya çelik teller kullanılarak devrilmelere karşı güveni sağlayacak şekilde
monte edilecektir. Kullanılacak olan çeIik dübel ,çelik tel.çelik cıvata Vb tüm malzemeler işi alacak
olan firmaya aattir.

3.7.işe ait net ölçüler firma tarafından allnacak Ve fiyatlandırma dahil tüm işlemler net ölçülere göre
ya pı|acaktır.Ayrıca_malzemelerin kabulü hakkında idarenin görüşü alınacaktır.

2



3.8.Kullanım esnasinda veya sonrasında bozuk,kırık veya kullanılmayacak durumda olacak
durumdaki maizemeler idarenin talebi üzerine en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili firma tarafından
ücretsiz olarak değiştirilip tamira yapılacaktır.

3.9.Malzemeler TSE Standartlarına uyumIu ve 1. Sınıf olacaktır.Filenin ipleri poliamid malzemeden
olup beyaz renk olmalıdır.

3.10.Yapllan işin estetik olmayan tarafları gözlendiği taktirde yüklenici firma taraflndan ek bir bedel
talep edilmeden kullanılan malzemeler sökülüp uygun bir şekilde yenileme yapılacaktır.

4.1. Tabelalarln boyutu 25x35cm ebatlnda olacaktlr

4.2.Tabelalardan 15 adeti dikkat kaygan zemin Ve elektrik tehlikesi ,20 adet elektrik panosuna

dokunmak tehlikelidir.5 adet önce iş güvenliği,5 adet dikkat basınçlı kaplar ile ilgili tabela,5 medikal
gaziarı değişim tabelası,5 adet dikkat buz düşebilir tabelası,5adet tıbbi atık levhası olacak şekilde
toplam 60 adet levha yapılacaktır.

4.3.Levhalar kurumumuz teknik ile kalite personellerinin belirleyeceği yerlere firma tarafından her

hangi bir ü€ret talep edilmeksizin sağlam bir şekilde yapıştırılacaktır.

5. BRAiLLE MERDiVEN,sERVistrR,ısııusÖR içLERi Wc TABELAtARl TEKNiK şARTNAMEsi

5.1. Asansör bilgilendirme panosu 200 mikron kalınlığında arkası yapışkanlı dayanıklı ve levha üzerine

baskılı olaca ktır.

5.2. LeVhalar gerektiğinde tekrar değiştirilebilir olması için iki parçadan oluşmalldlr.4pimden oluşan

monte edilebilir sağlamgövdeli yapıda olmalıdır.

5.3. Braille ve latin kabartmalar kendinden renkli olacak sonradan bir boyama işlemi olmayacaktır.

5.4. Braille alfabesi nokta yüksekliği 1,5 mm olacaktlr.

6. zlT RENKLER TEKNiK şARTNAMES|

5.1. Hastanemizde kullanılacak olan renkler toplamda 50 metre uzunluğunda ve 15 cm eninde

olacaktır.Kullanılacak yerler kalite biriminin belirteceği yerler olacaktır.

6.2. iki renkten oluşacaktır.Kullanılacak olan renklerin biri siyah biri sarı renk olacaktır.Malzemesi

fosforlu tip ve yapışkan kısmı kolayca kalkmayan şekilde olacaktır.

6.3.Firma zıt renklerle ilgili çalışmasını mesai saatleri dlşlnda hastanemizin iş aklşlnı sekteye

uğratmayacak şekilde yapacaktır.
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4.iş GüVENtiĞi TABEIALARl TEKNiK şARTNAMEsi

4.4.Levhalara ait görsellerin dijital hali kurumumuz kalite birimine gönderilecek onay alındıktan sonra

hazırla naca ktır.



Not 1 :Tekliflerle beraber numune,katalog veya görseller idareye sunulacaktır.

Not 2: İşi yapacak olan firma tarafından çizilecek olan harita,planlar,tabelalar,yönlendirme

çeşitleri,file ölçüleri gibi teknik olarak ek bilgi isteyen iş Ve tasarlmlar için firmanln önceden gelip

yerinde ölçüler alması daha sağlıklı olacaktır.Aksi takdirde istenen şekilde yapılmayan veya Teknik

birimimizin uygun görmediği ürünler firma tarafından birimin uygun gördüğü şekilde değlştirilecektir.

Kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.

Not 3 : İşi yapacak olan firma binadaki mevcut durumu yerinde tespit etmeli, eğer varsa tasarımla

ilgili herhangi bir uyuşmazlığı idaremize rapor etmelidir.Ayrıca firma sağlam ve güvenli bir çalışma
alanı sağlamakla yükümlüdür, iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.Firma iş güvenliği eğitimi

almamış personeli hastanemizde çalıştırmayacaktır.İş güvenliği ile ilgili oluşabilecek her hangi bir iş

kazasında tamamen firma sorumludur.

M et İısocg
İdari ve ali ırcü!,
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