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: Teklif vermeye Davet (Do[rudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacr olup iligikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
Ozellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayir Kamu ihale Kanunu'nun 22ld maddesine
almacaktr.

ilgili malzemelere iligkin teklif fiyatlarmm; proforma fattxa veya kurumuntza ait
vermeniz rica olunur.

TEKLiF VERMEYE DAVET
(Do!rudan Temin)

.1 ., ,.r .i. ,1.,

21.t1.2017

$arfiramede" cinsi, miktan ile teknik
gOre Dofrudan Temin ihale ile satrn

kullanarak fiyat

Hiz.MUd.Yrd

S.No Malzeme/igin Adr UBB KODU Miktan Birimi Tes. Tarihi
Birim Fiyat

TI,
loplam llyat

TL

I
YANGIN SONDURME TUPU DOLUM VE
BAKIMI 6 KG'LIK KKT 80 Adet

2
YANGIN SONPUNUP TUPU DOLUM VE
BAKIM 5 KC'LiK KARBONDiOKSiTLi 40 Adet

TOPLAM

ldari Sartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir.
2.Verecetiniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araghrma mekluplr 24.11.2017 I l:00:00 'a kadar kurumumuza ulEtrnlmahdrr.
4.Marka ve Teslimat s0resi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcl numara ve bayi tanrmlayrcr numara belirtilecektir.
Tekliflerde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 90 ( DOKSAN ) gUn igerisinde yaprlacaktrr.
7. idaremiz teklifedilen fiyatlann neticesine g0re numune isteyebilir.
8. idaremiz en duguk fiyatr kabul etmek zorunda olmayrp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine gOre satlg sonrasr hizmet ile ilgili kriterleri
de def,erlendirir.
9. Stok olmamasr, kogullann sallanamamasr gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaqe imzah d0nu$lerin yaprlmast piyasa

ara$trrmasl yaprldrtrnrn belgelendirilmesi adma 0neme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik Sartnameye uygun oldutunu kabul etmig saytltr
I l. Numune deserlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kabul aqamasrnda malzemenin teknik gartnameye uygunlutu muayene kabul komisyonunca

deterlendirilir.
l2.Uygun g0r0lmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktrr.

l3.Hastane Yonetilicililimiz firmanrn teknik $artnameye uygun teklif vermemesinden dolayr higbir hukuki sorumlulupu kabul etmeyecektir.
l4.Turkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Ba5kan Yardrmcrhlrnrn 23.02.2016twih ve 19617613 sayrlr yazrstna istinaden TITUBB
tizerinden barkod egletirilmelerini yanhg,hatah yapan firmalara yanhg eglegtirmeden kaynaklanan dolacak zararlar rtlcu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sa$rk Sk. NO.l93 K.l Satrn Alma Birimi AdapazarlSAKARYA (Merkez Kamptisii)
"Tel: 0264 888 40 l4(SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi igin: FAHRIYE ASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Do[rudanteminigin: seahdogrudantemin@gmail.com



S.NO MALZEME ADI BIRIMI

I ''I'ANGIN soxutttrnru lttt,u DoLUM vl,t llAKIMt o KG'LIK KKT Adct

KURU riUyr,V iroZLU I

YANGTN SONDURME CiHAZLARI DOLUM ve BAKIM $ARTNAMESiDiR. I

I

o 80 Adet 6 Kg.hk Kuru Kimyevi Tozlu 
I

I

Yangrn Sdndtrme Cihazrnrn dolum-baklm ve test yaptrnlmasma ait gartnamedir. 
I

I

1. 'fekrar dolum iqleminde cihazrn TSE markaslna esas olan deneylerinde cihaz igerisinde kullanrlan vel

standartlara uygun yangln sdndtrme maddesi ve ptisktirtme gazmm aynlsl kullamlacaktrr. Tekrar dolumdanl
6nce cihazrn igi tamamen temizlenecek, igerisinde sondtirme maddesi artr[r bulunmayacak ve cihazdanl

boqaltrlan sdndiirme maddeleri tekrar kullanrlmayacakttr. 
I

I

2. Scindiiriici.i igindeki toz ABC ttiril yangrnlara kargr kesin srindiirme etkili,yogo mono amonyum fosfat esashl

olacaktrr.('ISE EN 615 standardr rizelliklerini taqrr bir kimyasal madde olacaktrr.) 
|

3. Tozlarinsan sa[h[ rna zararvermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen ,tortulaqmayan nitelikte olacak,satrcrl

firmalar tozun ozelli[ini belirten broqiir verecektir. 
I

I

4. ihtiyag duyulan yangrn sdndiirme cihazlan bayrak krrmtzt boya ile boyanacaktrr.( Bunun adedi 
I

kurumumuza bildirilecektir. )

5. 'fSIl 'nin ilgili normuna gdre ( TS 862 EN-3 ) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullamlamaz durumal

gelen yangrn sondtirme cihazlan igin HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eglifiinde

I-lastanemize iade edilir.

6. Test-dolum ve bakrm raporlan firma yetkilisi tarafindan imzalanrr.( Firma kaqesi ve kiqi kaqesi ile birlikte )

7. DefliEtirilen parganrn yerine TSE ve CE standartlartna uygun yenileri ci monte edilir.

8. Dolum iicretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatlan i.izerinden ir. Ayrrca iqgilik ticreti 6denmez.

9. Ytiklenici firma tarafindan dolumu yaprlan yangln sdndtirme cthazlan ve de[iqtirilen pargalar 2 YILI
garantili olacaktrr.09.09.2OO9 tarih ve 27344 sayrh Resmi Gazetede yaytnlanan yonetmelifie gdre yrlhkl
bakrmlan yerinde yaprlacaktrr.

0.'fest dolum bakrm srrasrnda defigtirilmesi gereken pargalar olursa firmaya gdrevli giden personelimizin
tutana[rnda belirtilecek, de[iqen pargalar Hastanemize iade edilecektir.

f . iki yrlhk garanti stiresi igerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve de[iqtirilen pargalarda yiiklenicinin
hatasrndan dolayr veya kimyevi maddelerin dzelli[ini kaybettifiinden, manometre basrng g<istergelerinin

t...I dUqtUgundcn yedek pargalann kalitesinde meydana gelen bozulmalar ytiklenici tarafindan ticretsiz olarak
kimyevi maddeler yeniden doldurularak pargalar yeniden defiiqtirilerek karqrlamr. Doldurulan kimyevi
maddeler ve de[iqtirilen pargalar TS 862 EN-3 normlanna uygun olmahdtr.

2, Cihazlan n muayene ve baktmlan fS ISO 11602'ye gcire yaptlacaktrr.

3.Crhazlar govde itibari ile deformeye ufiramrq yada 6 yrlhk Test Basrng Stirelerini bitirmiq ise iqi yapan

firma tarafindan yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.

4. Dolum ve bakrmr yaprlan cihazlar sondajlama usulii 1 adet segilerek yangln sdndiirme tatbikatrnda
kullanrlrr. Scindtirme testinde baqanh olunduktan sonra yi.iklenici firmaya <ideme yaptrrrlrr. Aksi halde
cihazlar yeniden doldurtulur.Test ticreti ve boEalan cihazlarrn doldurulmasr yiiklenici firmaya aittir.
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1. Ytiklenici firma test-dolum-bakrm hizmetlerini aksatmasr, devam ettiremeyece$inin anlagrlmasr firmanr
faaliyetlerine son vermesi veya firmanrn kendi istefiiyle gekilmesi durumunda srizleqme fesih edilir.
teminattrr, tiimii irat kaydedilir.

2. 2 Yrl anlaEma sriresi igerisinde Urtinlerle ilgili fiyat defiqikli[ini satrcr firma Kurum yetkililerine bildirmesi
dofirultusunda fiyatlan artrnp-eksiltmede serbesttir.

itLrt,tivE KA'I'ILACAI( ninmnlnn A$AGIDAKi r]ELilrriLEN BELGELEnE sAHi
OLACAKTIR ;

a TSE Belgesi,
b Firmalarrn kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullanrlan malzemelerin CE belgesi bulunacaktrr.
c T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanh[rndan Satrg Sonrasr Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
d Kullanrlacak Tozun ve Gazrn TSE belgesi,

1 . Kurumun kesin sipariEi ile birlikte yangln s<indtirme cihazlannr firmaya teslim tarihinden itibaren 15 gtin
igerisinde dolum ve bakrmlarr yaprlarak kuruma teslim edilecektir.

2. Teklif veren firma yukarrda belirtilen hususlarr aynen kabul ve taahhiit etmig sayrlrr.
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S.n*0 MALZEME ADI BiRiMi
2 YAN(;TN SONUIINNAE TIJI'U I)Ot,UM VE I}AK.IM 5 KG'LiK Adet

coz (KARBONDiOKSiTLi )
YANGIN SONDUnME CiHAZLART DOLUM VE BAKrM $ARTNAMESiDiR.

o 40 Adet 5 Kg.hk COz ( Karbondioksitli )

Yangrn S0ndi.irme Cihazrnrn dolum-bakrm ve test yaptrrrlmaslna ait qartnamedir.

1. Cihazlarda Karbondioksit oranr %99 kdmi.irden imal edilmig saflrkta olacaktrr.

2. SondiirUctiler TSE standartta istenen bigimi ile etiketlenecektir.

3. Cihazlar -20 - ( + .1 60 derecede ortamlarda dayanrkh olacaktrr.

4. 'l'SE 'nin ilgili normuna gcire ( TS 862 EN-3 ) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanrlamaz duruma
gelen yangrn sdndiirme ciha'zlan igin HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eqli[inde
Flastanemi ze iade edi lir.

S.Test-dolum ve bakrm raporlan firma yetkilisi tarafindan imzalamr.( Firma kaqesi ve kiqi kaqesi ile birlikte
)

6. Defiiqtirilen parganrn yerine TSE ve CE standartlanna uygun yenileri cihaza monte edilir.
7. Dolum ticretleri teklifte belirtilen COz madde fiyatlan tizerinden 6denir. Aynca iggilik iicreti ridenmez.
8. Ytiklenici firma tarafindan dolumu yaprlan yangm scindiirme cihazlan ve depigtirilen pargalar altr ayda

bir Hastanemizde kontrol edilmek kaydryla 2YIL garantili olacaktrr.
9. Test dolum bakrm srrasrnda de[iqtirilmesi gereken pargalar olursa firmaya gdrevli giden personelimizin

tutana[rnda belirtilecek, degiqen pargalar Hastanemize iade edilecektir.
10. Dolum ve bakrmr yaprlan clhazlar sondajlama usulti o/ol oramnda segilerek Sivil Savunma Birimi'nde

sondi.irme performansrna tabi tutulur. Scindiirme testinde baganh olunduktan sonra yUklenici firmaya <ideme

yaptrrrlrr. Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur. Test ticreti ve boqalan cihazlarrn doldurulmasr yi.iklenici
firmaya aittir.

11. Cihazlar g<ivde itibari ile deformeye ufiramrq yada6 yrlhk Test Basrng Stirelerini bitirmig ise ipi yapan

firma tarafindan yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.
12. Kurumun gerekli gdrmesi halinde doluma ahnacak cihazlann 1/3 i.i kadar emanet cihaz brrakrlacaktrr
13. Ytiklenici firma test-dolum-bakrm hizmetlerini aksatmasr, devam ettiremeyece[inin anlaqtlmasr

t.irmanrn faaliyetlerine son verrnesi veya firmarun kendi iste[iyle qekilmesi durumunda sdzleqme fesih edilir.
14. Firma cihazlann periyodik kontrollerini dolum tarihinden itibaren 2 YIL stire ile yrlda bir yapacaktrr.

lMuayene srrasrnda eksilen COz tamamlanrr, bozulmuqsa de[igtirilir. Boya ve yanlarda ddktilme ve silinme
varsa I'rrma tarafrndan yenilenir.

I

I

I I5.IHALEYE KATILACAK FIRMALAR A$AGIDAKI BELIRTILEN BELGELERE SAHIP
IoLACAK'rrR ;

I u- TSE ve Hizmet Yeterlilik Belgesi,

I b- Firmalann kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullanrlan malzemelerin CE belgesi bulunacaktrr.

I c- Kullanrlacak'fozun ve Gazrn TSE belgesi,
I

I f O.furumun kesin sipariqi ile birlikte yangm sdndtirme cihazlarrm firmaya teslim tarihinden itibaren 15

lgiin iCerisinde dolum ve bakrmlarr yaprlarak kuruma teslim edilecektir.
I

I

| 17.'feklif veren tirma yukanda belirtilen hususlarr aynen kabul ve taahhtit etmig sayrlrr.
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