
T.C.
ADAN;\ Vurl-İLİĞİ

Ac]tana İı Sagııl,ı Müdüı,lüğü
Y'üreğir Devlet i{astaınesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan l kalem Ysc Tüp Dolumu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim

iHTiyAç LisTEsi
lvlAl-ZENlE ADl

Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Potasyum bikarbonat

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alm Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:Ol .02.2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte beliı,tilen kalitp ve marka esas alınacak, benzer, muadi]i vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için tolif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yaziacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayn yapılacaktr.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göııe) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hiikümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu

barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi 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 alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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1 ADET vrurrax ripi
25LT POTASYUNı nİ KARBONıT İçnnİxıİ yaxcıN sÖN»ÜRME rÜpÜ

l.KONU:
1.1. Bu Şartname Yiireğir devlet hastanesi ana bina mutfakta bulunan davlumbaz tipi otomatik
söndürme sisteminin 25 lt lik yangın söndtirme tüptinün dolumu
2. KAPSAM:
2.1 Bu Şartname mutfak tipi davlumbaz sistemlerinde kullanılan söndürücü kimyasal sıvı, söndürücü
bilgilerini kapsar.

3.TEKNİK Öznı,ıiĞiz

3.|.MALZEMELER
Söndtirücü Kimyasal Sıvı Dolumu: Düşük PH derecesine sahip, potasyum bikarbonat bazlı, bu

nedenle boşaldığı ortama zarar verrneyen, yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve
söndürecek nitelikte slvı kimyasal bir çözelti olacaktır. Söndürüciiniin raf ömrü 10 yıldan az
olmayacaktır.

ı. rĞİrİvı
Yüklenici firma idarenin tespit edeceği sayıda personele mutfak tipi davlumbaz söndürme sistemleri ile
ilgili olarak; teorik ve uygulamalı ücretsiz eğitim vermeli.Ve tutanak altına alınmalıdır.

Eğitimin süresi idarenin uygun görmesi durumunda uzatılabilecektir.
5. GARANTİ:
Dolumu yapllan tüp en az 4yıI garanti altında olacaktır. Yılda bir kez firma tarafindan bakım ve

kontrolü yapılmalıdır.Firma bununla ilgili tüm evraklarını düzenleyerek idareye teslim
etmelidir.Doldurulan tüple ilgili çıkan arızaların bildirilmesi durumunda firma gerekli kontrolleri
yapmalıdır.

Yüklenici firmadan istenecek belgeler:

1.TSE-HYB Belgesi
2.CE Belgesi

Nilgiin OKUTAN CAN
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