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Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı
Konu

:37|50567-949

:

Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI Alım işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 22ld maddesi gereğince cloğrudan temin ile satın alınacak oİup,
K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bi|dirilmesi hususunda

arzlrica ederim.

iurivaç LisTEsi
Sıra

Malzemenin Adı

Miktar

Birimi

l

ADET

Birim Fivatı

Toplam Tutar

No
l

EKOMAK MARKA VlDALl
HAVA KOMPRESÖRÜ
BAKIM ONARIMI

Dikkat Edilccek Hu§uslır Ye Allm Şartlırı

Ek: Teknik Şartname
Son Teklif Vemre Tarihii 09, l l .2020 09:00
|.Teklifedilen Fiyat KDV hariç olacaklır.

Mal/ Hizmel !e Yapım işlcrinde gcrckli tüm nakliye işlemleri yüklenici finna taİalinfan karşllanacakhr,
fesat kanşhranıann tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki
Kanununun ilgili hükiimleri uygulanacalı:tır.
4-Malzeme tesliminde teklifte beliİtilen kalite ve maİka esas alınacak, benzeı muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
s-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacalctır.
6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal e0nesini müt€akip l20 ( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe
2"

]. Allma Hile, desise, vail, tehdi! nüluz kullanma su.etiyle

biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır,

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.
Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

Gevaş Devıet Hastanesi Satınalma Birimi

Tclolbn: Faks No: 6l22066

Bilgi için: Ayhan ÇEViK

ToPLI]M SAĞLlĞI TEKNiSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65
l @saglik.gov.tf intemet Adİesi: httpsr/gevasdh.saglik.gov,tİ/
Evmkın elektronik imzalı suretine http://e_betge.saglik.gov,tİ adresinden 47leOM0-9d3a-4bc3-a8c3-46bb8cel4M3 kodu ile eriŞebitir§iniz.
Bu belge 50?o saylİ elektronik inza kanuna göre güvenli elektronik irİza ile imzalannüstır.

e-Posta: ayhan.cevik

GEVAŞ DEVLET HASTANESi

KoMPREsÖR BAKiM oNAR|M KiTi TEKNiK şARTNAMEsi

1 .Kompresör periyodik baklmlnda kullanı|acak

malzemeler aşağıda özellikleri belartilen EKoMAK
ViDALl HAVA KoMPRESÖRÜ/DMD-3oC marka kompresöre uygun olmahdlr.
KoPREsöR ÖzELLiKLERi
BAR: 10

KAPASiTE : o,29

MOTOR : 2,2 KW
2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bak|m kitleri
a. seperatör

filtre

1

adet

b. Hava filtre 1 adet
c, Yağ filtresa 1 adet

d. Kay|şlar 1adet
3. Kompresörlerin genel bakımı ve temizliği yapılacaktır
4. Özel vidalı kompresör yağı ile yağ değişimiyap|lacaktlr.

5, Hava tanklnın otomatak tahliye sistemli selenoid valf takllacaktIr.
6. Değişim yapllan bütün parçalar ve malzemeler teknik birime tam teslim edilecektir
7. Baklm için tek lif Verecek firmalar sistem

i

görüp buna göre teklif Verdikleri kabul edilecektir.

8. Baklml yapllan kompresörler çahşlr şekilde test edilip teslim edilecektir
9. Yüklenici ve imalatçı firmaların ilgili cihazlarla alakah hizmet

yeterlilik, cE, lso kalite belgelerini

ibraz etmelera 8erekmektedir.
10. cihazlarda bakım yapan firma elem anlarlnln işin eh|i olduğunu gösterir Eğitim sertifikalarlnl

göstermek Ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

Haya'

GEVAş D

T.c.

