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Sayı

Konu

02Jl0/20l,7

GiNAR
Müdür Yrd.

iLGiLi FiRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzeme|erin a|ımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.10.2017 .uİt, ü5,0O'u kuda.
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SAĞLIKBAKANLIĞI
TÜRKiYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Edirne İli Kamu Hastaneleri BirIiği Genel Sekreterliği
Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi

T.c.sağllk Bakanllğl

KAZAN VE KAZANA BAĞLI SİSTEMLERiN ARIZA TESPiT İŞİ

1. KONU : Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi , Eski hastane yerleşkesi Dahili
Birimler binasında bulunan Rima marka 755000 kca1,4ı anma ısı güçlü ,döküm dilimli
sıcak su kazanı ve kazana bağlı sistemlerin genel kontrolü ve arıza tespit işidir.

2. ARJZA TESPİTi İşİN»r YAPILACAK iŞLEMLER

li
Elektrik E ektronik

a. Anza tespiti işini üstlenecek olan fiıma TSE hizmet yeterlilik belgesi, ISo 9001
se(ifikalalına, yüklenici firma ı.iretici vey€i distribütör firma değilsı yetkili servis
belgesine sahip olmalıdır.

b. kazan ve bağlı sistemlerinde arıza tespit işlemleri esnasında iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin her türlü tedbirlerin alınması ve bu önlemlerin alınmaması durumunda mevJana
gelebilecek insanlı/insansız k aza|uda cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aitıir.c. Kazaıtn tüm basınç değerleri kontrol edilmelidir.

d. seviye göstergeleri , manometreler, sirkülasyon pompaları ,basınç hatları ,by pass
hatları ,vanalar ve sisteme bağlı diğer ekipmanlann konİrolü yapılacaktır.

e, kazan gövdesinin ve dilimlerinin kaçak kontrolü yapılacaktır. kazanda ve
dilimlerinde kaçak ve çatlamaya neden olan faktörlerin teipiti yapılacak ve servis
formuna yazılacaktır.

f. Kazanların üzerindeki emniyet valflerinin kontrolü yapılacaktır.
g. Brülör kontrolü yapılacakhr,
h. Kazan doğalgaz tesisatlnın genel kontrolü yapılacaktır
i. Kazan ve bağlı sisteminin genel kontrolü yapılacaktır.j. yüklenici firma kazanın ve bağlı sistemindeki tespit ettiği sorunları ve değişmesi

gerekecek parçaları servis foımunda belirtecektir.
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