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Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktarlarr belirtilen malzemelerin/hizmetin
Ahmr,
4734 sayilt Kamu ihaleleri Kanunu'nun zz. tuuad"sinin (d)
bendi hiikmiine g6re yapilacaktrr.
Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktarlarr belirtilen malzemeler
i/hizmenne kadar bedelle
hususundaki teklif mektubunuzu en geq og.o7.zo2tgrinti saat 10 :00,a
kadar
st"Il"-t"qi1/-U.1v1!rlece$iniz
Dog'Dr'Ismail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gdnderilmesini,
belirtilen tarih ve saatten sonra
gdnderilen teklif mektuplarrnrn kabul edilmeyeceSini alnan tekliflerin
de$erlendirilmesinin Hastane idaresinin
uygun oldugu zamanlarda yaprlaca$rmn bilinmesini rica ederim.
Idari $artlar,
1' Sahn almadan do$an tiim masraflar satrcrya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adr gegen ig igin- a-ylca nakliye, kargo, igqitit vb. higbir iicret cidenmeyecektir.
3' Gerekli olan Yedek ParEalar takilrp, cihaz gahqrr duiumda teslim edilecektir.
4' Sciz konusu ig, siparigi takiben 5 gi.in iqerisinde Hastanenin mesai saatleri ddhilinde 0g.00-16.00
saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5' Mal/hizmet bedeli,bitirilip mnayene komisyonunca kabul edildiSi tarihten itibaren Kiitahya ili
les_limatrn
sa$hk Miidiirliigii Muhasebe Birimince zoit Ytaliyrh bciner Sermaye
BtitgeJinden biitge imkdnlarr
dogrultusunda en geg 150 gi.in iqerisinde odenecekiir. Pegin cideme

6'
7

"

yaprknayacak ve gecikme cezasl
cidenmeyecektir.
Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile
biitiin bu gartlan aynen kabul ehnig
sayrlacaktrr
Teklifler genel yeki.i4lkrsmi teklif iizerinden de$erlendirilecektir.

Teklif mektubunun yukarrda belirtilen tarihte, mesai bitiminden
6nce hastanemize teslim edilmesi,
edilememesi halinde o 274519 68 73 no lu telefona faks edilmesi
veya satinalmasimav@hotmail.com
adresine mail olarak gonderilmesi daha sonra ise teklif mekfubunun
urf,o- g,i"derilmesini rica
ederim.

Malzemenin Adr
STEMI UV LAMBASI
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Yeni Mahalle Fuar alaru No:2 Simav/ +aSOO fUfat-tya
D6ner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 Og7 25 20
e-posta :satinalmasimav@holmail.com

Tel/Faks: 0 274 Stg 68 73
Genel Biitge Vergi No: Simav V.D. 302 037 50 6g
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TUTUCU rir,rnr rrxNix ganrNaursi:
a) Teklif edilen filtre steril ambalaj igerisinde teslim edilmelidir.
b) Filtrenin sterilizasyonu otoklavda yaprlabilmelidir.
c) Teklif edilen filtrenin hava filtrasyon por gapt 0,2 veya 0,22 mic olmahdrr.
d) Teklif edilen filtre saf su deposunun kapa[rna monte edilebilecek gekilde olmahdr depo kapafirna
bafilantr yaprlabilmesi igin DN 25 veya DN 32 PVC adapt<irlerine uyumlu muflu i9 digli olmahdrr.
ay ve yrl olarak belirtilmelidir.

e) Teklif edilen filtrenin iiretim tarihi ambalajrnda

f) Teklif edilen fitrenin montaj tarihinin yazrlabilmesi igin iizerine yapr$an orijinal etiket olmafudrr.

g) Teklif edilen filtre gerekti[inde otoklavda steril edilebilmelidir.
h) Teklif edilen malzemenin garanti gartlannrn korunmasr adrna kurumun bir hak kaybrna yeyazarara
ufiradr[rnr Yeya zarara uframastnrn muhtemel oldufunu diigiinerek, teslim edilen iiriiniin istenilen
defierleri saflayacafirna dair yi.iklenici firma I sene iiriin depolama en az da 3 ay kullanrm garantisi
vermelidir.
Hava Filtresi Takozu
Teslim edilen hava filtresi takozu kullanmakta oldu[umuz sistem takozuna uymaz ise hava filtresi
takozuda verilecektir.
PVC malzemeden yaprlmrq olmahdrr.

Kullanmakta oldulumuz bakteri fi ltrelerine birebir uyumlu olmarrdrr.
Iki tarafi digli olmahdrr.
Kolay takrhp grkartabilir ozellikte olmahdr.
Teklif edilen malzemenin garanti gartlannrn korunmasr adrna kurumun bir hak kaybrna yeya zarara
ugradrllnr Yeya zarara u[ramasrnrn muhtemel oldugunu diigiinerek, teklif edilen malzemenin montajr
baktmct firma nezaretinde yi.iklenici firma tarafindan yaprlacak, hem yiiklenici hem de bakrmcr firma
tarafindan onayh teslim ve montaj formu di.izenlenecektir.

Teklif edilen iiriiniin kullantmt sonrasl su antma sistemini etkileyen herhangi bir olumsuz durum
olugmast halinde ve iinin suy'u analiz tahlillerinde uygun sonug grkmasr durumunda hem yiiklenici hem
de bakrmct firma gerekli kontrolleri yapacagrnr ve iiriiniin hastane tarafindan uygun de[erleri
kargtlamamasr tespit edilmesi halinde ise yiiklenici firma tiriinii yenisi ile de[igtirecefiini auir taahhiit
verecektir.
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Ultraviyole Dezenfeksiyon Lambasr:
a) Teklif edilen UV lambasr 84,6 cm boyunda , 1,9 cm gaprnda ve 4 pinli olmalrdrr.
b) Teklif edilen UV lambasr 253,7 nm dalga boyunda r5rn saflamalrdrr.
c) Teklif edilen UV lambasrnrn en az grigri 40 Watt olmalrdrr.
d) Teklif edilen malzemenin garanti gartlarrnrn korunmasr adrna kurumun bir hak kaybrna veya zarara
uflradrfirnr veya zarara ufiramasrnln muhtemel oldulunu drigr.inerek, teklif edilen malzemenin montajr
baktmcr firma nezaretinde yriklenici firma tarafrndan yaprlacak, hem ytiklenici hem de bakrmcr firma
tarafrndan onayll teslim ve montaj formu drlzenlenecektir.
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Teklif edilen iirtlnr-in kullanrmt sonrasr su antma sistemini etkileyen herhangi bir olumsuz durum
oluSmast halinde ve tirtin suyu analiz tahlillerinde uygun sonug grkmasr durumunda hem ytiklenici hem
de baklmct firma gerekli kontrolleri yapacafirnr ve r]rrinr.in hastane tarafrndan uygun deferleri
kargtlamamasltespit edilmesihalinde ise yUklenicifirma rlrr.inrl yenisi ile defligtirecefiine dairtaahhtit
verecektir.
Teklif edilen malzemenin garanti gartlarrnrn korunmasr adrna kurumun bir hak kaybrna veya zarara
ufiradrfirnl veya zarara ufiramastnrn muhtemel oldufunu drigunerek, teslim edilen r]rrinrln istenilen
defierleri sa[layaca[rna dair ytiklenici firma 1 sene kullanrm garantisi vermelidir.

Montaj ve Alt Yapr:
A- Sistemin garanti gartlanrun sorgulanabilmesi ve kurumun ileride olasr bir zararauframa ihtimaline
kargtn garanti gartlarr agtsmdan montaj ve kurulum bakrmcr firma nezaretinde ytiklenici firma tarafindan
yaprlacak ve sistemin girig suyu ile ballantrsr ve kullanrm mek6nr iginde sistem i.initelerinin fiim su ve atrk
su bafilantrst hastane teknik servislifii uygunlufunda gergekleqtirilecek ve sistem tam gahgrr vaziyette

teslim edilecektir.
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B- Montaj ve gahqtrrma iqi en geg itci 1Zy gtin iginde bitirilecektir.
C-Montaj ve galtgtrrma ile ilgili ttim masraflar, gerekli olabilecek personel ve test cihazlanyriklenici firma
tarafrndan kargrlanacaktr.
D- Montaj galtgmalan srrasrnda olabilecek kaza ve hasarlardan yi.iklenici firma sorumludur.
E- Ytiklenici firmantn hastane diyalizkullanrm suyunun gtivenli$i ve sistemin uygunluk standartlarr
aglstndan kullanmakta oldu[umuz sisteme ait yetki belgesi olmah ve su antma sistemleri tizerine TSE
tarafindan ahnmrg hizmet yeterlilik belgesi olmahdr.
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