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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı oKSİJEN siSTEMİ KOMPRESÖR
BAKIMI iÇiN MALZEMf, ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22,ıD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam lryatnın 02109/2022 tarlh ve saat l2:00'a kadaı
hastanemiz satrn alma birimine elden teslim edilmesi yada divadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyat|

Toplam

l HAVA FiLTREsi 1 ADET

YAĞ FiLTRESİ 1 ADET

3 YAĞ SEPERETÖRÜ 1

4 KoMPRESÖR YAĞ(20 Kc) ADET

5 oksijen Uıetim Sistemi cF050(FiLTRE) l ADET
6 oksijen Üretim sistemi SF050(FiLTRE) 1 ADET
,7 oksijen Üretim Sisıemi PF050( FiLTREı l ADET
E oksijen Üretim Sistemi PF0l2GİLTRE l ADET

GUNDUR
9/08/2022

M iısoĞa
idari

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

a birimine veya görevlilere verilmesı

- Teklifle( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türline 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.
- _ Ahmlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valitiği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapllacaktır.
- e-posta adresiniz saün almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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oKSilEN sisTEMi KoMPRESöR BAK|Ml iÇiN ALlNACAK MALZEMELERi AŞAĞlDAD|R

1- Hava filtresi 1 Adet

2 Yağ filtresi 1Adet

3 Yağ seperetörü 1Adct

4 Kompresör yağı (20kg ) 1Adet

5 oksijen üretim sistemi cF050 (FiLTRE ) 1Adet

6 oksij en üretim sistem i SF050 (FlLTRE ) ]. Adet

1 oksijen üretim SiStemi PFOsO (FiLTRE ) 1 Adet

8 oksijen üretim sistemi PFo12 (FiLTRE ) 1 Adet



1

Kompresör bakım onarım kiti teknik şartnamesi

Kompresörlerin periyodik bakımında kulIanılan kitler EKOMAK MARKA kompresöre
uygun olmalıdır.

2. Bütün filtreler ve yağlar kendi üretici firmasının ve oksijen üretici firmanın kabul
gördüğü marka ve özelliklerdeki ürünler kabul edilecektir.

3. Sıradan yağlar kabul edilmeyip, 3.000 saatlik bakım yağları kullanılacaktır. ince
sıradan yağlar

4. Hortumlar 227 derece ve 1500psi barlık gerçek basınca ve ısıya dayanıklı orijinal
ürünler istenmekte muadil genel maksat ürünler kabul görmeyecektir.

5. Tahliye sistemi 7/ 24 sürekli çalışma moduna dayanıklı olup en az 5 yıl ömürlü olması
gerekmektedir. 1 yıldan önceki arıza vermelerde yerinde arıza giderimi istenmekte
olup bu süre zartnda yerine ürün istenmektedir

6. Egzoz sistemi yeterli tahliyeyi sağlayacak olup,

7. yüklenici firma CE_ISO_TSE belgelerine sahip ürünleri kullanılmalı

B. yüklenici firma TSE HizMET YETERL|L|K, lso, oHsAs kalite belgelerini
su nmalıdır.

9. Cihazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğli olduğunu gösterir Eğitim
Sertifikalarını göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

10. kullanılan ürünlerin gazların yapısını buzmayacak olan malzemelerden imal edilmiş
olmalı ve kesinlikle kanseroşen malzeme içermemelidir.

1 'l . montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı her türlü
hataya karşı 1 yıl garantili olmalı.

12. Montajda kullanılacak olan takım-alet elevat ve diğer kullanılacak olan malzemeler
için bir ücret ödenmeyecektir.

,l3. Yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait olacaktır.
Extra bir ücret ödenmeyecektir.

14.YÜKLEN|C| FIRMALAR Tüm fiyatlarınl MoNTAJ, KARGo, NAKL|YE VE işÇiliK
dahil en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde tutarak vereceklerdir.

15. Montaj yapacak arkadaşlar eğitim sertifikalarına sahip olmalı ve bunu tekliflerinde
su nmalıd ır.

16.Numuneler mutlaka görülecektir, numunesi görülmeyen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır



HAT FiLTREsi şnnrııeıvıesi

1. Komple AIsl 304/304L kalite birinci slnıf paslanmaz çelikten Ve dlş aksam kanserojen içermeyen
Saf plastikten imal edilmiş oImalIdlr.

2. Opsiyonel olarak "L Tipi" veya "Boru Tipi" olarak imal edilebilecektir

3. standartta 2000-3000 mikron elek seçeneği olup, farklı ölçüler karş|lıklı müzakere edilecektir

Yeterli havayl geçirmemesi durumunda system zorlanacak Ve safllk da düşecektir. Ölçümler
sonrası buna sebep olan filtre|er tespit edilmesi durumunda ücretsiz değişimi yüklenjciden
istenecektir.
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5. Çallşma medjkal hava sevayesi 8 ile 10 bar araslnda çallşmasl temin edilecektir

6. opsiyonel olarak ceketla Veye ceketsiz tipte imal ediIecektir. Paslanmaz çelik tüm kısımlar TlG
yöntemi kullanllarak kaynatllacaktlr.

7, Merkezi VakUm Ve kompresör sastemlerinin gerekli gördüğü şartlarl sağlamalldlr.

8, TSE -JUST standartlarlnı sağlamalldlr.

9. TEDAR|KÇi VE ÜRETICi F|RMAN|N TSE - oHSAS VE CE KALITE BELGELER| oLMALlDlR,
BUNU TEKLiFLERiNDE SUNN,ALlDlR. BELGELERiNi SUNMAYAN FiRMA TEKLiFLERi
GEÇERSiz SAYlLACAKTlR.

10, FiLTRELER 6 AY GARANTiLi oLAcAKTlR. FiLTREDEN KAYNAKL| oLARAK oKsiJEN
sisTEMiNE su YAHUT YAĞ KAçlRMAsl DURUMuNDA oKsiJEN sisTEMiNDE 5.000_12.500
EURo ARASlNDA HASAR VERMEKTE oluP, TEsPiT EDiLMEsi DURUMuNDA YÜKLENici
FiRMADAN TAHSiL EDiLiP KAMu KURuMLAR|NDAK| HAKKED|şiNDEN KEsiLEcEKTiR.

11. Firma fiyatları numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune gösterilmesi mecburidir.
Numunesiz fiyatlar değerlendirilmeye allnmayacaktlr.


