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lidirııc sııltaır 1.llıurat Devlet f İastanesi

Sayı

Konu

: 79320446-930-6967 13l02l2018

İr.GiLi FiRMALALA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayıl,ı

Kamu ihale Kanunuııun 22ld maddesine göre Doğrudan Tenıin Usulü ile yapılacaktır, Söz Konusu alım
için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.02.2018 saat: i1:00'a kadaı ivedi olarak
göndermeniz hususunda;

Nihan O
Tıbbi

sıtln Allnacılü Malln KDV Hariç Teklif
Nlılııı/İşin Cinsi Açıklıüüıır Miktarl Birinı i Fiyat
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DOĞALCAZ BRÜLÖRI-Ü DÖKÜM
DiLiMLi KAZAN DEMONTAJI VE
MoNTAJt

DoĞA I-CAZ
BRÜLÖRLÜ DÖKÜM
Dit.iMLi KAZAN
DEIVlONTAJI VE
MoNTAJl

l Adet

KDV Hariç Gençllsplq4

Adres:Fatih Mahallesi l0003 SokNo:l Ycııi ]'oki MI]RKEZ/ED iRN E
Telefon: 2842l45510 Fak: 2842l2324I
E-Posta: edimedhsatinalma@gmail.com web: http://edime.khb.saglik.gov.trledime-devlet-hastaneSi/

ilgili Kişi : Nihan Ozan Dahili:
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SAĞLIK BAKANLlĞl

Edirne Sağlık Müdürlüğii
Ddirne Sultan l.Murat Devlet [Iastanesir.C.SağlIk Bakanlığı
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2. DöKüü\I DiLiMLi KAzAN TAşüMA işi

l0 dilimli Rima marka 525000kcaVh anma lsı gücüne sahip ısıtma kazanın Cerrahi
Birimler binasından demontajı yapılıp Dahili Birimler binasına montajı yapılacaktıı
Gökçe marka brütörun 10 dilimli Rima marka 525000kcaVh anma lsı gücüne sahip

ısıtma kazanına montajı yapılacak ve uygun ayarları yapı|arak çalışır durumda teslim
edilecektir,
lO dilimli Rima marka 525000kcalih anma ısl gücüne sahip lsıtma kazanlnın mevcut

bacaya uygun şekilde bağlantısı yapılacaktır.
Dahili Birimler binasında bulunan mevcut 15 dilimli Rima marka 75SOOOkcal/h

anma tsl gücüne sahip ısıtma kazanının demontajı yükeniciye aittir,

Dilimlerin montajı yapılırken kuIlanılacak yeni contalar, yapıştırıcl, silikon, filitreler
bağlantı aparatları vb. malzemeler yt-ıkleniciye aittir.

sistemde bulunan ekonomik ömIünü tamamlamış ve arızalı olan l000 lt lik genleşme

tankl yenisi ile değiştirilerek yeni monte edilen ısıtma kazanına montaj edilmesi
yükleniciye aittir.
Yeni monte edilen ısıtma kazanı devreye alındıktan sonra 5 iş günü su kaçağı durumu

takip edilecektir.Herhangi bir kaçak olması durumunda sistemin tüm kaçakları tekrar

yüklenici tarafindan düzeltilecektir.
Döküm dilim değişimi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü

tedbirlerin alınması ve bu önlemlerin alınmaması durumunda meydana gelebilecek

insanlı/insansız kaza|arda cezai ve hukuki sorumluluk y,ıikleniciye aittir.
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l. KONU : Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi , eski hastane yerleşkesi Cerrahi

Birimler binasında bulunan 10 dilimli Rima Marka 525000kcal lik anma lsı gücüne

sahip döküm dilimli kazanın ve Gökçe marka brülörün, sürekli su kaçağı arızası

bulunan ve dilimleri deforme durumdaki Dahili Birimler binası ısıtma sisteminde

bulunan kazanın yerine taşıma işidir.


