
Sa,v-ı

Koııu
183196|7
Teklilc Davet

ir,ciı-i pinıı.rlınq

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yaztlı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu ihale Kaırunrıırun Dtığrudaıı

'|'enıin 22ld (parasal Iimitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınaÇaktır . KDV Hariç çn geç 07.08.20l9 tarih ve saat l6:00'a kadaı

Baştabipliğimize elden veya 04143I89423 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Dr.Şcvhnıus (i(JZ-

T.c.
SAĞLtK BAKANLIĞ]

Şanlıurfa il Sağlık Müdürlüğü

Akçakale iIçe Devlet Hastanesi

Ihtiyaç Listesi

8,4.20l9

llnstane yöneticisi
'l-eklif Başvuru Yeri
Teslimat yeri
TeklifTürü

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
]lastanemiz ilgili Birimi
Teklif Biriın Fiyat - İşin Tamamı

EK: Teknik şartname

DiKKAT trDiLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLAIIı
t. Teklifedilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır,

Teklifedilen malzemeler kesin sipariş taritıiriden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir,(firma tarafından yazılacak)

Teklif edilccck malzemeler en az l yıt yüklenici firma garantisi altında olacaktır,

Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır

Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır,
'teslinı yeri nıuayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır,

İlıuleyl" ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir,

ürüne ait garanti beıgeleri malln teslimi ,,ru.,ndu Hastunemiz Dayanıkll Taşınır kaytt kontrol Birimine teslinl edi]ecektiı

Malzemclerin montai ve onanml yüklenici firma taraf!ndan yapllacaktır,

Teklifini Verdiğiniz ürünün barkod numaraslnı teklif kağıdına yazınız,

Toplam fiyat üzerinden değerlendirilccektir,
l'ekllifini verdi lnlz urunu n markastnl bclirtiniz.
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MERKEZİ VAKUM KOMPRESÖRIERi BAKİM ONARİM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Vakum pompalarının genel temizliği yapllacaktır.

2)Pompa kaplIn lastiklerinin kontrolü yapılmalıdır.

3)yağ fi ltrelerinin kontrolü yapılmalı ve gerekiyorsa değiştirilmelidir.

4)dijital göstergeler ve manometreler kontrol edilerek, arızalı olanlar değiştirilmelidir.

5) Motor yağları kontrol edilerek çalışma süreleri göz önüne alınarak gerekiyorsa

değiştirilmelidir.

6}Vakum tanklarının malzeme ve kaynak bağlantıları yerlerinde gözle kontrol edilmelidir.

7)Tank hava emiŞ göstergesi, manometresi kontrol edilmelidir.

8)Vakum tankl ile bağlantlIl kolektörleri araslnda ki bağlantılar kontrol edilecektir

9) Sisteme ait vamnalar, selenoid valfler, elektriksel ekipmanlar ile panolar çalışıp

çalışmadığını kontro|ü yapılacaktır.

10)Vakum pompasıntn, yağ fi|tresi, hava filtresi, vakum yağını değiştirecek ve makine, motor,

elektrik akışlarının bakım Ve temİzliklerinin yaparak egzoz filtrelerini değiştirilecektir.

11)Yetkili firmanın yeterlilik belgesi olması gerekmetedir.
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