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Van Gevaş Devlet Hastanesi

:
:

Sayı
Konu

37l.50567,949
Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı

olan YANGIN SÖNDÜRMt, TÜP ALIMI VE MEVCUT

22ld maddesi
TÜPLERiN BAKIM VE DOLUMU işi 473.1 Sayllı Kamu ihale Kanununun
fiyatlarınızın
;;.;;.. doğrudan temin ile satın alınacak olup, K,D,V hariç birim

frurĞn..l,

S-atın

Alma Birimine bildirilmesi hususunda arzlrica ederim.

iHriyıÇ LisTESİ
Sıra

No

M iktar

Malzemenin Adı

1

TiNdıNTffioünve rrpü o rc
(sPiRiNKLi_ÇATl TIPi) BAKIM VE DoLUMU
-mNGNtöNDüffiETüFü 50 KG BAKIM

3

-6ffiIN3öNDüRME Tüpü

l

vE DoLUMU
\/F nall l lMl

25

KG BAKIM

]

5

6

vF Dol.[IMU
YANGüN SöNDÜEMETÜPü l2 KG BAK|M
VE DoLUMU
spnİNr yııcıw SoNDURME ClHAZl (çAü
TiPiı
ll

Toplam Tutar

Birim
Fiyatı

YANGIN SoNDURME TUPU 6 KG tsAKüM

4

Birimi

ı

l

ADET

5

ADET

4

ADET

]l

ADET

5

ADET

40

ADET

\,e

Şa

Ek: Teknik Şafuame

son lcktil' Vcmle Tarihi:27,l0.2020 l0:0()
l-'teklifcdilcn }-iyaı KDV hariç olacakıır,

yüklenici firma taratinfan kü§llanacak(tr,
vuı/Hi.nr., ra vupım işlerinde gerekli ttim nakliye işlemleri
halinde Yine 4?34 saYılı Kİ
kullanma sureİiyle f€sat kanştıranların tespit edilmesi
3_ Alıma Hite, desise, vait, tthdi! noıiız

ı

Kaııununun ilgiti hükümleri uygulanacaktır,
kabul edilmeyecektir,
ve maıka esas alınacak, benzer, muadili vb, Malzemeler
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen talite
alınmayaca}itıı,
degerlendirmeye
5-Verilen sUre içerisinde teslim edilmeyen teklifler
(Muhasebc
eımesini müteakip 90 ( Doksan) takvim günü içerisinde
intikal
birımine
muhasebe
Fatua
Zamanı:
6-Ödeme

biriminin nakit durumuna göre) ödenıe yapılaçaktır,

Firma Kaşe-İmza

e-imzahdır.
Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

silgi

Ceva§ De!let tlastanesi Satlnalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066
İntemet Adİesi:
e-Posta: ayhan,cevikl@saBlik,gov,tr

için:

ıyııan ÇEvlx

ToPLUM SAĞLIĞ! TEKNlsYENl

https|//geva§dh,saglik,gov,tİ]

Telefon No: (0 432) 612 20 65

EvrakInelektronikimzalısurctinehttp,/e.belge'saglik'gov.tra.tİesindeİ855c9728.bfb1.4d95-9c9e.ddddf8d3b85okoduil€erişcbilirsiniz.
görc güvenli elektrooik imza ile imzalanml§ttr,
5070 sayılı elektronik imza kanuna
Bu betge

KKT,Li TAvAN Tipi oToMTir spnixrı,i
vANGIN söNnünvın rüpü rn«Nix şanrNaırrsi
1- Tüp TSE 862-2 7EN 3-7A +1 ve
kazılı olmalı.

CE belgeli olmalı, ayrıca TSE ve CE tiipün üzerinde

Üretici firmanın TSE HYB belgesi olmah, HYB belgesinde sistem tasarımr ile ilgili TSE
1 3345 belgesine sahiptir yazısını göstermelidir,

2_

3- Gaz

KKT (HFC 227 EA)o|malı UL FM sertifikalı olmalıdır.

4- Tavan tüpiine takılan sıprink başlıkları 58 derecede sistemi harekete geçirmelidir.
5- Oda ölçülerine göre Kg bazında uygulama yapılmalı.

6- 40

adet 6 kg tavan

7- Tavan tüpü
8-

tipi otomatik söndiirme sistemi olmalıdır.

ELİPS model olmalı ve estetik olmalıdır.

Alh ayda bir periyodik bakımları yapılmahdır.

9- 4

(dört) yıl garantili olmalıdır.

l0- Yüklenici firma tüpleıin içinde KKT olduğuna dair belge vermelidir.
1

1- Yüklenici firma bayilik belgesini, TSE Yangın Hizmet Yeterlilik belgesini, TSE

Periyodik bakım, dolum belgesini ve İSO belgesini sunmak zorundadır.

12- Yiiklenici fırma idarenin isteği durumunda en geç 8 (sekiz) saat içinde idarede olacak
mesafede olmalıdır.
13- Sivil Saıunma Biriminin talebi doğrultusunda KKT tüplerinin içerisinden bir adet seçip
TsE Analiz merkezine içindeki maddenin Testini yaptırmak üzere, Tüm masraflar yüklenici
firmaya ait olmak şartıyla teste gönderilecektir.
14_

Tüm montaj ve montaj için gerekli olan malzemeler yüklenici firmaya ait olacaktlr.

çEL|K

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESiDİR
NEVI

CİNSi
YANGIN
YANCİN
YANGlN
YANGıN
YANGİN
YANGIN
YANCIN

SÖNDÜRME
SÖNDÜRME
SöNDüRME
SöNDüRME
SÖNDÜRME
SÖNDÜRME
SÖNDÜRME

CiHAZI
CiHAZİ
CiHAzI

ciHAZl
CiHAZÜ

CiHAZİ
CiHAZÜ

KURU KiM.(ABC )TUZU
ÇATl PüsKüRTMELi
KURU KiM.(ABC )TUZU
KURU KiM.(ABC )Tuzu
KARBoNDioKsiTLi (co4
KARBoNDioKsiTLi (coa
KURU KiM.(ABC )T!Z9

KAPASİTE
6 Kc 'ı-i«
6 Ko'LiK
12

25

Kc 'LiK

Kc'LiK

25 KG 'LiK
50 KG 'LiK
50 Kc 'LiK

MİKTAR

eoır

31

1 ADET

5 ADET

2
2

ıoeı

aoer

1ADET
4 ADET

Ts 11827 "Yangın
l_Teklif Veren firmalar Sanayi Ve Ticaret Bakanllğl taraflndan zorunIu tutuIan

için Genel Kurallar" standardl Hizmet
söndürme cihazl arı_Satış ve/veya servis Hizmeti Ve.en işyerleri
Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir,

yapacaklardır. lSo 9001
2015 Kalite GüVence sistemine uygun üretim Ve dolum
teslim edeceklerdir,
: 2015 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma

2_

Firmalar l5o 9oo1

:

3.YangınsöndürmecihazlarınlniçindekitozABctürüyanglnlarakarşlkesinetkiliveTSEN615
(Yanglndan Korunma

_

(Sınıf D tozlar Hariç)
Yangln Söndürücü Maddeler_ Tozlar için Özellikler

standartlarlnauygunolacakt|r.Monoamonyumfosfatoranı%9odanazolmayacaktlr.TeklifVerecek
verecektir,
firma tozun Türk standartlarlna uygunluk belgesini kuruma
(N) basılacaktlr,
4- cihazlara KKT,Co2, ve 14-17 atü arasl itici Azot Gazl

5.Dolumuyapılacakcihazlarhidrostatikbaslnçtestinetabitutulacak,testtengeçencihazlarln
aynı renk boya ile firma tarafından
dolumları yapılacaktır. Boyası eskimiş veya solmuş cihazlar
boyanacaktlr.

6.cihazIardolumiçinaİındığında,söndÜrmecihazlarınınbulunduklarıyerleritehlikealtında
yangın söndürme cihazlarının yerine,
bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aIdıkları
kullanıma hazır yangın söndürme cihazInl
aldlklarl söndürücü cihazın özelliğinde ve yeteri saylda
geçici olarak bırakmak zorundadır,
Cihazı rast gele (sondaj usulü)
7- Dolumu yapılan Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme

1adet

ait olmak üzere içine konulan tozun
aralarında seçilerek, masraf ve maliyetleri yüktenici firmaya
yetkiti bir Üniversiteye test ettirecektir,
analizi için Türk standartları Enstitüsüne veya bu konuda
sonuç raporu idareye teslim edilecektir,
1/5o adet cihaz, sivil savunma biriminin
8- Dolumu yapılan Yan8|n söndürme Tüplerinden

denetimindeyanglnsöndürmedeneyinetabitutulacaksöndürmeişleminiyaplpyapmadlğltutanak
ile belgelenecektir.
9-Testücretleriveulaşımgiderleriyüklenicifirmataraflndankarışlanacaktır.io.TozunAnalizRaporu
VeYanglnsöndürmedeneyisonucuolumluolduğutakdirdecihazlarkabuledilecektirll.Yangln
firma tarafından temin
duyuIan benzin, yangın tavası vb, maIzemeler
söndürme deneyi için
edilecektir.

12- yangın denemelerinde, yangın tatbikatlarında kullanılan ve boşalan cihazlara aynl özellikte toz

ücretsiz olarak dotum yapan firma taraflndan doldurulacaktır.
13- Dolumu yapacak firma, cihaza konulacak tozun 4 yll garantili olduğuna dair belge verecek, dolum

tarihinden itibaren her altl ayda bir olmak üzere periyodik kontrollerİni ücretsiz olarak yapacaktIr.
Dolum ve periyodik baklm işlemleriTs lso 11602_2 standardı ve Binalarln Yangından Korunmasl
Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır,
14-Yangln söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97l23/^Il
4.maddesine uygun olan aşlrl baslnç tertibatll tetikler ile değiştirilecektir,

yapılacak, cihaz
15- periyodik bakım sırasında; Firma taraflndan baslncı düşen cihazlara basınç ayarı

üzerindeki manometre, lans, hortum Ve tetik tertibatl gözden geçirecek ve arlzalı olanlar yenisi ile
değiştirilecek, dolum ve bakım için giden cihazlar tekrar alındlkları yerlerine konulacaktır. Bu iŞlemler
için firma ücret talep etmeyecektir.

üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağl, kullanma talimatı, bandrol etiketleri Ve kontrol
yapılacaktır.
çizelgeleri firma tarafından rutin otarak 6 (altı) ayda bir
16_ Tüplerin

17_

yangın söndürme cihazlarınln dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürme cihazlarlnın

toplatllmaslnda ve dolumdan sonra yerlerine konulmaslnda birimimi2 personeli nezaretinde
yapılacaktır.

Birımine
18- perıyodik kontrolü yapan firma yaptlğl iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı sivil savunma
teslim edecektir.
19_ ihateye girecek olan

firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerinİ belirterek kaŞeleYiP

imzalayacaklardır.
20- Her tüp üzerinde görülecek şekilde numa ralandırılacak,

