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TEKLİFE DAVET

25.10.2022
Sayı:
Konu: AMELİYATHANE BİRİMİ KURŞUNLAMA HİZMET İİŞİ

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 31.10.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmai 1 .com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari v :
YA 

Müdürü

İH T İY A Ç  LİST ESİ

S.No M alze m e Adı
Sut

Kodu
U BB M iktar Birimi Birim Fiyatı T o p la m T u tar

1 AMELİYATHANE SKOPI ODASI 
KURŞUNLAMA İŞİ 27,23 Metrek

are

2 AMELİYATHANE KAPI 
KURŞUNLAMA 1 Adet

G en el T oplam

Teklif Eden 
.12022

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

E k : Teknik Şartname 
Satmalmanın 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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PATNOS DEVLET HASTAHANESİ AM ELİYATHANE SKOPİ ODASI KURŞUNLAM A İŞİ

TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1.kurşun levha kullanımı için yeterli kadar vide olacak

2.genleşmeye maruz kalmamalıdır.Bünyesinde absorbe etme özelliğine sahip olmalıdır.

3.kopma atma çatlama ve kırılma gibi sorunlar yaratmamalı.

4.yumuşak yaoıya sahip olmalı.

5.Maximum oranda x ışını yalıtımı sağlamalı.

6.TAEK standartlarına uygun olmalı.

7.TAEK tarafında yapılacak olan lisans verme işlemlerinde radyasyon sızıntısı kaçağı çevreyi ve 
çalışan personeli ve hastaları tehlikeye atabilecek olan olumsuz durumların tespitinde sorumluluk 
yükleniciye ait olup olumsuz durumların giderilmesi konusunda yüklenici sorumludur.Ayrıca 
aeksiklerin giderilmesi TAEK lisans işlemleri sırasında olumsuz bir duruma mahal verilmemesi 
huşunda dikkat edilerek kurşunlama uygulamasını bitirmekle yükümlüdür.

8.Türk Atom Enerji kurumu radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğine yönelik olarak 
hazırlanmış olan çalışma talimatlarının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması zorunludur.

9.Kurşunların kalınlığı en az 2 mm olup rulolar halinde teslim edilecektir.

10.Yüklenici işin uygulanması sırasında iş sağlığı ve ğüvenliği mevzuatına uygun hareket etmelidir.Bu 
konuda gerekli tedbirlrş almakla yükümlü olup sorumluluk yüklenicinin kendisine aittir.

1.Malzemelr enaz iki(2) yıl garantili olmalı.

2.Kurşun levha(vidalı) işinin yapımı kurum personelinin belirleyeceği günlerde sağlık hizmetlerinin 
aksamasına yol açmayacak şekilde planlanacaktır.

3.İş iki(2) gün içerisinde tamamlanmalıdır.

4.İş teknik servis nezaretinde yapılacaktır.

5.Kurşunlama işi yüklenicinin kendisine aittir.

6.işin yapımı için gerekli her türlü nakliye demontaj montaj zarar verilen yerlerin tamiri ve işçilik 
yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

7. 27.23 metre kare duvar kurşunlama işlemi yapılacaktır.

*GARANTİ KABUL VE MUAYENE


