
SAYI :'70167892/959
KONU : Teklife Davet

l2:00'a kadar hastanemiz satrn
göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

T.C
AĞRIVALİLİĞİ

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

Teklif Mektubu Davet

alma birimine elden teslim edilmesi vada

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı HASTANE KAZA}ILARININ YILLIK
BAKIM ONARIMI GARÇA DAHİL) iŞİ lr-ıur işi 4734 Sayılı Kamu İha]e Kanunun 22lD maddesi
kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam lıyatının 2610812022 tarih ve saat

adresine

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Top|am Fiyat

3 ADETHastane kazanlan yıllık Bakım. ve onarımı

A
İdari ve Mali Hizmetler M

GUNDUR
8/2

U

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

Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL o arak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov,trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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DiyADiN DEVLET HASTANESi KAZANLARlN BAKıM
oNARlMl

1 NOLU KAZAN YAP|LACAKLAR

ı KAZAN BORULARl DETAYL| rEıvizliĞi YAP|LACAKT|R

ı KAZANlN yRĞınıvası YAPlLACAKT|R

ı HELEZONLAR|N BAK|Ml YAP|LACAKT|R

. rövüR poTAs|NDAN crni GELEN DUMAN içiııı BAcA VE

KAZANDA GEREKEN crRi rrpııır KoNTRoLU yAplLAcAK VE

oNARlLACAK
o KAZAN FANlNlN BAK|Ml YAP|LACAKT|R

. röıvıün AKTARMA viı_iıııiııı nEvizyoıııu YAPILACAKT|R

. BoŞATMA KAPAKLAR|NlN KOPUK yrRırRiııot KAYNAK

YAPlLACAKTlR

LoJMAN KAZANlNDA YAP|LACAK lŞLER

ı PoTA KAPAĞl VE KAZAN rapnĞıırıııı lsl ÇAMU

aıç+ o(
YAPlLACAK
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2 NOLU KAZAN YAPlLACAKLAR

o KAZAN BoRULAR| DETAYL| TEMiZLiĞi YAPlLACAKTIR

ı KAZANlN vRĞLRvıRsl YAP|LACAKT|R

ı HELEZONLAR|N BAK|Ml YAP|LACAKT|R

. «övüR poTAsıNDAN crni GELEN DUMAN içiııı BAcA vE

KAZANDA GEREKEN crRi rıpvr KONTRoLU YAP|LACAK VE

oNARlLAcAK
ı KAZAN FANlNlN BAK|Ml YAP|LACAKT|R

. röıvüR AKTARMA MiLiNiN REVizYoNU YAPlLACAKT|R

. BOŞATMA KAPAKLAR|NlN KOPUK yrRLEniıııoe KAYNAK

YAPlLACAKTlR

İ KAZAN FANl REVIZYONA GÖNDERiLECEK

o KAZANlN lsl GÖSTERGELERi DEĞiŞTiRiLECEK

İ KAZANlN KONTROL PANELİ ONAR|LACAK
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HASTANEMiziN 3 ADET KÖMÜR YAK|TL| KAZANLAR|NA AiT BAK|M oNARlM,PARçA
DEĞişiMi VE KoNTRoLü iLE iLGili TEKN|K şARTNAME

Bu teknik şartname ekte belirtilen üç adet katl yakıtlı kalorifer kazanının ba kım,ona rım, parça

değişimi,ta mirat vs işlemi için hazırlanmıştır.Kazanlar ve ekipmanlarında yapılacak olan bütün iş ve

işlemler Üretici verileri ile fen ve teknik gereklilikler dlkkate alınarak yapılmalıdır.

2_KAPsAM:

Ekli Iistede yer alan kalorifer kazanlarının ba kım,ona rım,tam ir ve bakımını kapsar

3-GEN EL §ARTLAR:

Türk standartları gereği Bina Bölümlerine ve Tesislerine llişkin Düzenlemelerin 54.maddesine

istinaden Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde bakım onarım ve tamiri
ya pılacaktır.

4-özEL HusU5tAR:

4.1-Teklifverecek olan firmalar bünyelerinde ilgili işi yapabileceklerine dair gerekli sertifikasını

,hiZmet yetyerlilik belgelerini,yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenlerin ise yetkilend irilmiş olduklarına

dair belgeleri ve hiZmet yeterlilik belgeleriniteklif dosyasına eklemeleri gerekmektedir,

4.2- iş güvenliği eğitimi almamlş kişilerin kurumumuzda çalışması yasaktlr.lşe başlarken iş güVenliği ile

ilgili eğıtimi aldlklarlna dair belgeleri kuruma ibraz etmeyen kişilerin firma taraflndan çallşmasına
mü5aade edilmeyecektir. işi yapacak olan firma 6331 sayılı iş SağlıVe GüVenliği kanunu gereğince iş

güvenliği ile ilgiliçalışanları,kurumu ve işi sekteye ve riske atmayacak şekilde tüm önlemleri almakla

yükümlüdür.İş güvenliği önlemlerinin eksikliği ile ile ilgili oluşabilecek her hangi bir sorunda

tamamiyle ilgili firma sorumlu olacaktır.

4.3- Hastanemizde işi yapacak olan ilgili firmanln işleyişi aksatmayacak şekilde tedbir ve gerekli

önlemleri almak kaydıyla çalışma yapmalıdır.

4.4-Tam iri,onarlml, Bakıml, kontrolü saklncall bulunan malzemeleriin hurdaya ayrılma işlemleri tespit

raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacak ve raporlanacaktır.Hurdaya

ayrıla nma lzemele r yapılan işlemler sonraslnda taraflmlza raporlarıyla birlikte ulaştlrllacaktlr.

4.5- Firma yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yapmış olduğu iş ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp

satınalma birimine teslim edecektir.
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5- ı Notu KAtoRiFER KAZANlNlN BAKlM-oNARlMlNA AiT BEtiRLENEN EKsiKtiKLER AŞAĞlDA
MADDELER HAtiNDE BEtiRTitMişTiR.

5.1.1 Nolu kazanın borularınIn dip klslmlarl tlka lıd ır. Borula rın tam açılacak şekilde detaylı temizliği
yapllaca ktür.

5.2.1 nolu kazanın yağlaması ve tüm helezonların bakım ile kontrolü sağlanıp çalışır hale

8etirilecektir.

6- 2 NotU KAtoRiFER KAzANlNlN BAK|M-oNAR|M|NA AiT BEL|RLENEN EKsil(LiKLER AŞAĞ|DA
MADDEtER HAL|NDE BELiRTiLMiŞTiR.

6.1 .2 Nolu kazanın ısı göstergeleri arızalıdır.bunların değişimiveya onarılması sağlanacaktır.

6.2. 2 Nolu kazanın kontrol paneli a rıza lıdır.ta miri veya tamir olamıyorsa değişimi sağlanacaktır.

5.3. 2 Nolu kazanın fanı arızalıdır.Tamir veya revizyona gönderilmesi gerekmektedir.

6.4.2 Nolu kazanın borularının dip kısımları tıkalıdır.Boruların tam açılacak şekilde detaylı temizliği
ya pıIacaktır.

6.5. 2 nolu kazanın yağlaması ve tüm helezonların bakım ile kontrolü sağlanıp çalışır haIe

getirilecektir.

6.5.2 nolu kazanın kömür potasından 8eri 8elen duman için baca ve kazandan gelen geri tepme

kontrolü yapılacak ve kazan dairesine duman dolmaması için gerekli onarımlar yapılacaktır.

6.7.2 noIu Kazana ait su dolum vanalarının kontrolleri yapılacak olu p değişimi Veya arlzasl olanlarln

tamiri yapllacaktlr.

7- 3 NotU KAtoRiFER KAzANlNlN BAK|M-oNAR|M|NA AiT BEL|RIENEN EKsiKLiKtER AşAĞlDA
MADDEtER HAL|NDE BELiRTiLMişTiR.

7.1.3 Nolu kazanın pota kapağı ve ısı tuğlaları kırık ve eksik olduklarından dolayı kazanın ısı kaybı çok

7.2. 3 Nolu kazanın alt kapağı komple değiş 7../r1-/
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5.3.1 nolu kazanın kömür potaslndan geri gelen duman için baca ve kazandan gelen 8eri tepme
kontrolü yapı|acak ve kazan dairesine duman dolmaması için gereklionarımlar yapılacaktır.

5.4.1 nolu kazana aat fanln bakımı yapılacaktır. Ayrıca kazana ait bazı bağlantılarda su kaçakları

mevcuttur.kazana ait tüm su kaçaklarının tamira yapllmall uygun hale getirilmelidir.

5.5.1 Nolu Kazanln kömür aktarma milinin revizyonu yapılacaktır.

5.6.1 Nolu kazanın boşaltma kapaklarının bazı yerleri kopuktur.bunların tamir edilmesi ve gereken
yerlerine kaynak ya pılması sağlanacaktır.

5.7. Yangln dolabından alınan su tesisatl kaldIrlllp su deposundan kazana yeni bir hat çekilecektir.

fazladır,Bu sebeple yeniden baştan yapılacaktır.



7.3.3 Nolu kazanın alt sacı kullanılamayacak durumda olduğundan doiayı komp|e değişimi
yapılaca ktır.

7.4.3 Nolu kazanln pota5l onarllacaktlr.

7.5. 3 Nolu kazanın elektrik panosunun yenilenmesi gerekmektedir.

8-GENEL şARTLAR

8.1. Yapllan işin sonunda bütün kazan dairesinin genel temizliği yapllacaktlr.

8.2. işin bitiminden sonra kullanllamayan tüm malzemeler firma taraflndan toplanlp alan düz8ün

kullanılabilir ve temiz bir şekilde bırakılıp iş sonlandırılacaktır.

8.3. Yapllan işin sonunda idareye işin bitimi ile ilgili bir rapor sunulacaktlr.

L.P-6zt k"rrln/L((

( ce_
);^

q

Yvıüfoı} !otloıC

,,/



. ALT KAPAK DEĞiŞTiniLıcrr
İ KAZAN ALT SAC| YENiLENECEK

İ KAZAN POTAS| ONAR|LACAK
O KAZAN ELEKTR|K PANOSU YENiLENECEK

ı KAZANlN GENEL BAKIM VE TEMiZLiĞi YAP|LACAK

a"}^] P*l,ıs*/L^

?4,ileşir9^ır.i ANL.="-g?_
*"*,{ lloıS olf

1


