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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 21.09.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari

İH T İY A Ç  L İST ES İ

S.No Malzeme Adı Sut
Kodu U BB Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 OVERLO KLU  POLİAM ID  F İLE  
AĞ DÖŞEME İŞİ 240 Metre

2

C STANDARTLARINDA PANİK 
BAR ALIM I VE YANGIN 
KAPILAR INA  TA K IL IP  
KAPILARIN  D Ü ZELT İLM ESİ

7 Adet

3 SARI VE SİYAH ZIT REN KLER  
ALIM I VE MONTAJI 100 Metre

4 ENGELLİ B İR E Y L E R E  YÖ N ELİK  
SESLİ VE IŞ IKL I U YA R I S İSTEM İ 2 Adet

Genel Toplam

Teklif Eden 
...I...12022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “ T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’’ na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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Y A P ILA C A K  İŞLER  LİSTESİ

1) 240 M ETRE OVERLOKLU PO LİA M İD  FİLE,AĞ DÖŞEM E İŞİ
2) 7 ADET CE STANDARTLARINDA PANİK BAR ALIM I V EYA N G IN  KAPILARINA TAKILIP KAPILARIN 

DÜZELTİLMESİ İŞİ
3) 100 M ETRE SARI VE SİYAH ZIT RENKLER ALIM I VE M O N TA JI İŞİ
4) 2 ADET ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SESLİ VE IŞIKLI UYARI SİSTEM İ

TE K N İK  ŞA R T N A M E

1 .Yapılacak filelerin 4 tarafıda overloklu olacaktır. Her 50cm de bir ip ile file arasına bir adet en az 3 
mm kalınlığında karabina takılacaktır.Betona bağlanacak kısım kalınlığı minimum 10 mm kalınlığında 
olmalıdır.

2.Alınacak toplam file 240 metrekare,alınacak olan toplam panik bar 7 adet,Sesli sistem 2 adet 
alınacak olan toplam zıt renk ise 100 metredir.

3. Güvenlik ağı TS EN 1263-1 Standardına uyumlu olmalıdır.Fileler poliamid olmalıdır.Fileler beyaz renk 
ve 5 yıl garantili olmalıdır.

4 .Eczane,depo gibi ilaçların düşmesini engelleyecek file poliamidden üretilmiş olmalıdır. Döşenecek 
olan fileler her 50 cm de birterek kısımlarına kara bina ile monte edilecektir.

5 File İşine ait net ö lçü le r işe b aşlam adan önce firm a tarafın dan  g e lip  te kn ik  p erso ne lim iz  
n ezdinde yerinde  a lın acak  ve fiyatlan d ırm a dahil tüm  iş le m le r alm an bu net ö lçü lere  göre  
yap ılacaktır.A ynı şekilde  p an ik  barların  ö lçü sü ,ka p ıla rın  ne şek ild e  a y a rla n aca ğ ı.p a n ik  barların  
kapı açılış  yön leri vs g ib i iş le m le r için  yerinde ö lçü  a lın m ası gerekm ekted ir.

6.Yapılacak işlerde daha sonra sökülen bozulan yerinden çıkan yerler olması halinde firma en geç 10 
gün içerisinde işi düzenleyip uygun hale getirecektir.yaptığı işin en az 2 yıl garantisi olacaktır.

7.Hastanemizin bazı yerlerinde yangın kapıları ve kolları kırılmıştır.bu kapıların tamir edilmesi ve panik 
bar kollarının alınması gerekmektedir.Alınacak panik bar 7 tanedir.Panik bar kolları CE standartlarında 
kaliteli ürün olacaktır.Kapı yönleri ve panik barların takılması kapıların tamir edilmesi firmaya aittir.Firma 
işçilik için ek bir ücret talep etmeyecektir.

8.Sesli ve ışıklı acil çıkıçş yönlendirme sistemi kablosuz olacak.Binanın yangın sistemine entege edilecek 
ve acil bir yangın durumunda butona basılmasıyla devreye girecek özellikte olmalıdır.Sensörler 
elektrikler kesik olsa dahi çalışabilir olmalıdır.Ses çıkış gücü en az 50 W att olmalıdır.Montaj işçilik 
firmaya ait olup ürün denenip sağlam bir şekilde çalıştığı tespit edilip hastanede ilgili yerlere konulup 
yangın sistemine bağlanacaktır.

9.Yapılan işi Teknik birimimizin uygun görmemesi halinde firma işi kalite standartları yönetmeliğinin 
yapılması gereken istediği özellikte ve istenilen şekilde yapmak zorundadır.

10.Mesai saatleri içinde merdivenlerden sürekli geçiş güzergahı olduğu için insanlara herhengi bir zarar 

oluşmaması için Fileler mesai saatleri dışında yapılacaktır.Nakliye, montaj ,demontaj,işçilik gibi tüm işler 
yükleniciye aittir.Bu işler için ek bir ücret talep etmeyecektir.



11 .Zıt renkler toplamda 100 metre olacaktır.Renkleri sarı ve siyah renk olacaktır.Zıt renklerin eni 10 cm 

boyu toplamda 100 metre olacak ve kalite biriminin belirlediği yerelere yapılacaktır.Sökülme ve 

yırtılma,aşınma gibi durumlara karşı 2 yıl garantili olacaktır.Renkler fosforlu ve parlak olacaktır.

12.iş güvenliği eğitimi belgesini kurumumuza ibraz etmeyen işçilerin hastanemizde çalışması 
yasaktır.Firma işi yapacak olan personele ait belgeleri işe başlamadan evvel kuruma teslim etmesi ve iş 

güvenliği önlem ve tedbirleri almak zorundadır.

12.Yapılan iş bazı yerlerde 10 metre yükseklikte çalışma işidir. Bu sebeple yüksekte çalışma belgesi 
olmayan işçilerin hastanemizde file işinde çalışması yasaktır.Firma işe başlamadan önce personellerinin 
yüksekte çalışma eğitimini aldıklarına dair belgeyi her personel için ayrı ayrı idareye sunduktan sonra 

işe başlayacaktır.


