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SAYI :7016789211282
KONU ı Teklife Davet

09l1112022

Teklif Mektubu Davet

Sağlft Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı OKSİJEN trnlrİryr JENERATÖRÜ
Yf,Df,K PARÇA ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin I(DV hariç birim ve toplam fiyatının l1/lll2022 tarıh ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet

ıdari ve Mali

G
l11

aşhekim

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam yeyayaz ile) KDV hariç TL larak düzenlenecektir,
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve d ltme yapılan teklifl er değerlendirrneye ahnmayacaktır.
- Malın türüne 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.
- - Alımlar http://www.asri ihale. sov.trle-oosta adresli AğTı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapllacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm ahmlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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oksüen üİetim jeneİatörü yedek paİça
teknik şartnamesi

1. oksuen Kompresörlerinin periyodik bakımInda kullanülan kitler oxiViTAL MARKA oksijen
jeneratörüne uygun olmalıdIr.

2. Bütün f]ltreler ve iç zeolitler kendi üretici firmasının Ve oksüen üretici firmanln kabul gördüğü mafka Ve
özelliklerdeki ürünler kabul ediIecektir,

3. Sıradan çin meşei ürün Ve muadil ürün kabul edilmeyecektir

4. Ürün ebatl 1.6-2.6mm bant aralİğlnda olmah, safllk oranl %94 +/- 2 hassasiyetinde çallşmayl
sağlamalldlr.

5. Tüm zeolitler kapall kutularda, Varillerde kapah ora.janal ambalajInda geImeli hastanede idarenin
görevlendirdiği biyomedikal ekibiyle birIikte açülmalü kontroller beraber yapllüp, üretici firmasının gelen
ürüne sisteme zarar Vermeyeceğinin teyidi sonrasl başlanacaktlr.

6. Malzemeler 7l 24 Surckli çallşma moduna dayanıklı olup en az 3 yll ömürlü olmasl gerekmektedir. 1

yıldan önceki arıza vermelerde yerinde arıza giderimi istenmekte olup bu süre zarflnda yerine ürün
istenmektedir

7. Egzoz sistemi yeterli tahliyeyi sağlayacak olup, buna uymayan yetersiz gelen ürünler iade edilecektir
Takllsa dahi söküm işlemi uygulanlp iade edilecektir.

8. yüklenici firma CE_ISO_TSE belgelerine sahip ürün|eri kullanılmah

9. yüklenici firma TSE HizMET YETERLiLiK, ıso, oHsAs katite belgelerini sunmalıdır.

10. cihazlarda bakım yapan, montaj yapan firma elemanlarlnln işi eğli olduğunu gösterir Eğitim
Sertifikalarını göstermek Ve tekliflerinde de Vermeleri gerekmektedir.

1,1. kul|anllan ürünlerin gazlarln yapısını buzmayacak olan malzemelerden imal edilmiş olmall Ve kesinlikle
kanseroşen malzeme içermemelidir.

12. montajı yapllarak tesıim edilecektir. Arlza durumunda yada montajla alakall her türlo hataya karşl 1 yIl
garantili olmall,

,l3. Montajda kullanılacak olan taklm-alet elevat Ve diğer kullanllacak olan malzemeler için bir ücret
ödenmeyecektir.

14, Yukarlda istenilen hususlarla birlikte monta.jln yapılmasl da yükleniciye ait olacaktlr, Extra bir ücret
ödenmeyecektir.

15. YÜKLENlcl F|RMALAR Tüm fiyatlannl MoNTAJ, KARGo, NAKLiYE VE işçiliK dahil en az 1 ylı
garantili olacak şekilde 9öz önünde tutarak Vereceklerdir.

16. Numuneler mutlaka görülecektir, numunesi 9örülmeyen teklifler değerlendirmeye allnmayacaktlr

17. Aylca cihaz montaj esnaslnda Ve sonfaslnda yerinde yapılacak tespitler neticesinde çlkacak olan
malzemeler hariçtir, malzeme çıkarsa kurumun temini sonrasl onlarda ayrlca allnacak montajlarl
yaplllp sistem çallştr hale getirilecektir.


