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l000I-T GENLEŞME TANKI 2 Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 02.08,2022 Saat 10:00
l. Teklif edi|en Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ 1-1izıııet ve Yapıııı işleriııde gerekli tüın ııaklive işleınleri yüklenici f'irıııa taratlndan karşılanacaktır.
]. Malzcıııc teslin-ıiııde teklil'tc bcliılileıı kalite ve ıııarka csas alıııacak. benzer. ınuadili vb. Malzeıneler kabul eclilmel,ecektir.
4. 13u ıııektupla biı'den t'azla ıııalzeıı,ıc için telil'göııdeı,ilıııiş ise her kaleı,ıı ınalzeıne için tekIif fiyatı vazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerleırdirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödcııe Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmcsini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna görc) ödçıırc

yapılacaktır,
], l'edarikçi tırma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği taturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir,
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilınesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlar|nın esas almadığındıın, hastanemiz iclaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alaçakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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2 ADET GENLEŞME TANKI ALIMI İşİ rrcrNİr şanrNavınsİ

1. KONU:

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne içme suyu basıncını ayarlayan hali hazırakullanılınakta olan
2 adet genleŞme tankının temin edilmesi, montajının yapılıp çalışır vaziyette teslim edilmesi
işi için gerekli teknik şartnamesidir.

2. TARAFLAR:

Yüreğir Devlet Hastanesi İdare, genleşme tankı alımı işi kapsamında yapılacak hiznıetleri
verecek olan firma Yüklenici olarak adlandırılmıştır.

3. TEKNİK ÖznrıixlER:

3.1. Genleşme tankları kapasitesi 1000 litre olmalıdır.
3.2. Tanklar, dikey silindirik tipte olmalıdır.
3.3. GenleŞme tankı 10 bar işletme basıncıyla çalışabilen özellikte imal edilmiş olmalıdır.
3.4. GenleŞme tankının içerisinde EPDM malzemeden imal edilmiş değiştirilebilir ve suda

koku yapmayan, sağlığa uygun özellikte malzemeden üretilmiş membran olmalı<iır.
3.5. Yeni kurulacak tankların dış yüzeyleri elektrostatik firın toz boya ile boyıınmış

olmalıdır.
3.6. Tank üzerinde basıncı gösteren manometre göstergesi olacaktır.
3.7. İŞ Ekipmanlarının Kullanrmında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 13.

Madde gereği Tank üzerinde görülebilir şekilde markasr, imal yıIı, seri
numaraları işletme basrncr, test basıncr içeren etiket bulunmasr zorunludur.

3.8- Tanklar maksimum teslim edilme işleminden l yıl önce imal edilmiş olmalıdır.

4. GENEL Öznrri«LER:

4.1. Tankın temini ve yerine montajı Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
4.2. Genleşme tankının kurulumu için gerekli her türlü malzeme ve eklenti Yükienici

tarafindan sağlanacaktır.
4.3. Tankın İŞ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetnreliği

gereği hidrostatik deneyleri, periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafindan
YaPılacak kontrol sonucunda periyodik kontrol raporu İdareye sunulmalıdır.İş
Ekipmanlarınrn Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |4.
Madde gereği uygulanır.

4.4. Eski tanklar demonte edilecek ve İdarece gösterilecek yere istiflenecektir.

5. GARANTİ, xanuı VE MUAYENE

5.1. Kurulacak genleşme tanklarl en az 6 ay süre ile tamir ve 2 yıl süre ile pafça garantili
olacaktır.
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5.2. kurulum esnaslnda verilecek her türlü zarar yüklenici tarafindan ücretsiz olarak
yapılacaktır.

5.3. İŞin montaj ve devreye alma aşamaları İdarenin uygun göreceği zaman|uda sağlık
hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde planlanacaktır.

5.4. YaPılacak olan işler teknik birim nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına
uYgun olmayan imalatlar ve işler Yüklenici tarafından istenilen şartlarcla ücretsiz
olarak tekrar yapılacaktır.

5.5. Yüklenici Firma, 633l sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu'na ilişkin her tiirlü iş ve
iŞÇi güvenliği ile ilgili yasal tedbirleri almakla mtikelleftir. Çalışmalar esnasında
Çıkacak kaza|ardan ve bu kazaların sebep olduğu zarar ye ziyand,arı (3. Şahıslara
verilenler de dahil) doğrudan Firma sorumludur.

5.6. Yüklenici parça değişiminde çıkan malzemeleri Hastane İdaresine teslim e<lecek veya
İdarece uygun görülen yere atacaktır.

5.7. İŞ bitiminde sistem çalışır ve eksiksiz şekilde teslim edilecek, clhazla ilgili gereken
her türlü eğitim teknik birimce uygun görülecek personellere verilecektir.
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