
T.C.
AĞRl VALİLiĞi

Ağrı iI Sağlık Müdürlüğü
Ağrü Eğitim ye Araştırma Hastanesi

TEKLiFE DAVET

Sayı: 66S
Konu: TEKNiK SERViS BiRlMİ iÇiN 8 KALEM ELEKTRİK MALZEMESi ALIMI

06.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin a|ımı 4'734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat
tekliflerinizi TL üzerinden 12.09.2022 saat: ll:00 'a kadar satina lma004@em
hususunda; Gereğini rica ederim.

iHTiYAÇ LisTESi

aiI.com adresine ivedi o gö

eİ Müdürü

TeklifEden
.../.../2022

Kişi / Oda 1 Firmanın Adı veya Ticaıet Ünvanı - Kaşeİmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmann Yapılacağı Birim:
. Teklifler yalnızca mail r oluyla kabul edileçektir.
' Malzemeler siparişten sonra l-lastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
' Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
. Altematif Teklif Kabul edilmeyecektir
. Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
' Teklifedilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz UIusal Bilgi Bankasf'na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod)
olmalıdır.
'Teklifedilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
' İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı tİlebi üzerine İn geç l80
gün içinde Yükleniciye veı,a vekiline ödemeyi yapacaktır.
. Firma veya Bayii Nuıııırıçı da belirtilecektir.
. Teknik Şartname ektediI.

'En geç 7 (yedi) gün içerisinrle faturasü kuruma ulaştırılmayan Mal/Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
'Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleıi ve İcra Daireleri Yetkilidir.
. Teklifveren Firrna./Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
. Alımlarımız kısmi teklife açlktır.

T.c.sAĞL|KBAKANLlĞ|AĞRIEĞiTiMVEARAŞTlRMAHASTANEsirıtru*..ffi
Sayfa 1

S.No Malzeme Adı Sut
Kodu UBB Miktar Birimi Şrirrrf/iyatı ToplamTutır

l PRiZ KORUMA ÇocUK KiLiDi 500 Adet

2
10 MM TTR TOPRAKLAMA
KABLoSU (SARl YEŞiL izoLELi) 50 Metre

3 İZOLE SEHPA l0 Adet

4
EXPOOF ÖZELLiKLi ARMATÜR
(2X36 wATT) t5 Adet

5 lZoLE HALI (60Xl00 CM) 30 Adet
6 l0 MM KABLo PABUCU 20 Adet
,7 18 WATT GIN lŞIĞI FLoRASAN

LAMBA 500 Adet

ÇiFT YÖNLü IŞIKLI ACİL ÇlKIŞ
LEVHAsI 30 Adet

Genel Toplam

8
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T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ELEKTRİK SARF MALZEMESi ALIM işİ rnxxix şıRTNAMESİ

t. KONU:
1.1 Bu şartname Ağn Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de tekıik

özellikleri belirtilen 8 (sekiz) kalem elektrik sarf malzemesi ve yedek parçası alım işinin
4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satrn alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİKÖznıı,İxr,BR:
2.1. Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.

2.2. Exproof özel|ikli armatürler, TSE ve lSO belgelerinde belirtildiği özelliklerde ve 2x36 watt

gücünde olacaktır. Lambalann exproof özellikte olduğu, hem ürün tizerinde hem de fatuıa

üzerinde belirtilmek zorundadr. Bahse konu armatür, numuneye göre getirilecektir. Numune

onayı verilmeyen malzeme teslim alınmayacaktır. Armatürler, floresan lambalarıylı beraber
gönderilecektir.

2.3.İzole hah, 60xl00 cm ölçülerinde, uzun kenaılan san uyiırı şeritli, diğer kısımları siyü kauçuk

malzemeden ve l0 kVOLT dayanmlı olacaktır.
2.4.Priz çocuk koruma kilidi, numuneye göre getirilecektir. Numune hastane teknisyenlerinden

görülecektir.

2.5.İzole sehpa ek'te verilen resimdeki ölçülerde ve 36 kv dayanımlı olacaktır.

2.6.Topraklama kablosu, l0 mm TTR ve sarı yeşil pvc izoleli olacaktır.

2.7. Papuçlar, l0 mm kabloya uyumlu olacaktır. Alüminyum ve uzun boyunlu dayanıklı malzemeden

mamül olacaktır.
2.8.Acil çıkış tabelası, çift yönlü ve ışıklı olacaktır. Numune görseli ek'te sunulmuştur. Tabelalar l0

adet sağ ok yönlü, l0adetsol ok yönlü, l0 adet aşağı ok yönlü olacaktır.

2.9. F|oresan lamba|ar, 1 8 waff ve gün ışığı renginde olacaktır.

3 GARANTi.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 2 yl garantili olacaktıı. Uygun görülmeyen

malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane teknisyenleri ve yetkili bakım-onarım firmasmrnda hazır bulunacağı

komisyon tarafindan yapılacaktır. Kabul ve kontrol idaıi şartname, teknik şartname,
sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hi.ikilmleri çerçevesinde yilrütiilecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşnazlıklırda Ağn mahkemeleri yetkili
caktır.o
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