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Konu: TEKNİK SERVİSE AİT 3 KALEM MAL ALIMI

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.

İHTİYAÇ LİSTESİ

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

1 250 M ALÜMİNYUM KORKULUK 
VE BAĞLANTI ELEMANLARI 250 Metre

2 1 ADET 70X100 CM BAR İİLLE 
ALÜMİNYUM AYAKLI HARİTA 1 Adet

3 İŞ GUVENLIGI LEVHASI 50 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) 250 M ETRE İŞÇİLİK  D A H İLA LİM İN Y U M  K O R K U LU K  V E BA Ğ LA N TI ELEM A N LA RI
2) 1 A D ET 70*100CM  BRAİLLE A LFA BELİ A LİM İN Y U M  A Y A K LI H A R İTA
3) 50 A D ET İŞ G Ü V EN LİĞ İ LEV H A SI

T E K N İK  ŞA R TN A M E

1.Aliminyum korkuluklar hastanemizin servisler ve diğer merdivenlerine yapılacaktır. Aliminyum 
korkuluğun toplam boyu 250 metre, zeminden yüksekliği 80 cm olacaktır.

2. Aliminyum korkuluklar eloksal gri renkte olacaktır.Belirtilen ölçüler yaklaşık ölçü olup firma 
tarafından yerinden net olarak alınacak üretilecek ve yerinde montajlanacaktır.

3. Aliminyum korkuluğun üretümünde kullanılacak malzemeler en az2mm et kalınlığında 1.kalite 
sağlam ve dayanıklı profilden imal edilmiş olacaktır.

4.Alüminyum korkuluğun bağlantıları ankrajlı olacaktır.

5.Alüminyum korkuluklar ve bütün bağlantı ile ek ekipmanları TSE,TSEK,İSO9001,Belgeli ve birinci kalite 
olacaktır.

6.Alüminyum korkulukların yapımından kaynaklı merdivenlere,duvarlara vs oluşabilecek her türlü zararı 
firma karşılayacak ve eski halinbe getirecektir.

7.Yapılacak işlerde daha sonra sökülen bozulan yerinden çıkan yerler olması halinde idarenin bildirimi 
üzerinden firma en geç 10 gün içerisinde işi düzenleyip uygun hale getirecektir. Yaptığı işin en az 2 yıl 
garantisi olacaktır,

7. Ürün, kırılmaz Alim inyum m alzem eden tek kalıp olarak üretilecektir. Ürünün ayağı paslanmaz 
m alzemeden olacaktır.Ayrıca ISO 9001,ISO 14001 Belgelerine sahip olmalıdır. Harita panelinde yer 
alan Latin alfabesi yazıları ve şekillerin renkleri, az görenlerin de faydalanm ası için harita zemininden 
farklı olacaktır. Bakış açısından dolayı yazı ve şekillerde kayma olmaması için renklerboyanarak (Latin 
alfabesive şekiller) herb iri ayrı ayrı renklendirilecektir.

8. Ayaklı harita 100 cm x 100 cm ebatlarında üretilecek ve 10 yıl garantili olacaktır.Ayrıca 
Hastanemizin mimari projesi bazı katlarda eksik olup özellikle covid l9  sebebiyle bazı odaların yerleri 
işin akışına göre değiştirilmiştir, işi yapacakolan firmnın yapacağı işe başlamadan önceden 
hastanemize gelip kalite birimi ile beraber işin ölçümlerini alıp Braille haritayı hazırlaması daha 
uygun olacaktır.

9.Hastanemizde kullanılacak olan iş güvenliğ ive uyarı levhalarının boyutu 22x36 cm ebatında 
olacaktır. Levhalar kurumumuz kalite biriminin belirleyeceğ iyerlere firma tarafından asılacaktır.

10. levhalar toplam da 60 adet olacaktır. 20 adeti w c lere konulacak dikkat kaygan zemin ve elektrik 
tehlikesi, 5 ad etönce  iş güvenliğ i,20 adetelektrikpanolarına asılacak elektrik panosunadokunm ak 
tehlikelidir ,3 medikal gazları değişim tabelası, 10 adet dikkat buz düşebilir tabelası,2 adet tıbbi atık 
levhası olacak şekilde toplam 60 adet levha yapılacaktır.

11 .Yapılan işi kurumumuz yetkili birimlerinin uygun görmemesi halinde firma işi kalite standartları 
yönetmeliğinin yapılması gereken istediği özellikte ve istenilen şekilde yapmak zorundadır.

12.Mesai saatleri içinde merdivenlerden sürekli geçiş güzergahı olduğu için insanlara herhengi bir zarar 
oluşmaması için korkuluklar mesai saatleri dışında yapılacaktır.Nakliye, montaj ,demontaj,işçilik gibi 

tüm işler yükleniciye a ittir. Firma Bu işler için ek bir ücret talep etmeyecektir.


