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Fiyalar I(DV Hariç olarak verilınelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir,

UBB sorgulamasına göre .;;;;ük 3 tetıir.uaz uı*u"u'tt,, icr 6denirıöJenmez teklifte belirtileçektir,

SUT koclu belirtilmeyen teklifler değerlendirme oş,."J""t,ı.*r,,i.. Puk"'" dahil olup olmadığı teklifte beliıtilecektir'

SUT fiyatlnı aşan tetıiıer o.eirı*firnl. o,ş, uout,ıu.uttrr. Ödemeıer mttayene kabul sonrası 1_3 Ay arasındadır,

SGK Tatafından Uen,oen kiyııaklanan kesintiler o*r.r"o. vukleniciye oo"rr" v"pr*ayacak ve yuklenici hiÇbir hak talebinde

bu'lunına),acaktır,
Teklif veı.eıı istekliler yukarıdaki tüm ınaddeleıi şaıtsız kabul etmiş sayılacaktır.
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A BLOK 4.KAT AMELİYATHAI\E ÜNİrnsİ srrcnİr,İzasyoıv
n öı,üıvrüNupxi xapıurN crc Niş rrc iiiün si i§ff itiili lrrrrrxir şARTNAıvırcsi

z_aNrinarrpRiypl BoyA

Slikonlu özel mat iç cephe boyası
Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli
Alev yayılımını engelleme
Çatlak köprüleme
Silinebilir ve yıkanabilir

Anti bakteriyel olacak
TSE belgeli olacak
Renk seçiıni hastane idaresi belirleyecektir.

YüzeYler zımPara|anmadan önce, 1,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon
ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra 0,120kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar
uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg l.kat,0,100 kg2.katakrilik esaslı su bazlı
mat antibakteriyel boya yapılması.

3- GENEL İsrpr vE ÖZELLİKı.ER

a. Sterilizasyon
sökülecektir.

bölümündeki odanın mevcut kapısı (0,80*2,10) kasası ile beraber

b. Sökülen kapının yerine l,|0*2,10 ebadında kapı takılacaktır.
c. KaPı idare tarafından temin edilecek, kasa ise yüklenici tarafından mevcut kasalara uyumlu
olacak şekilde yaptırılacaktır.
d. Kasası ile beraber sökülen kapı (0,80*2,10) teknik merkez medikal gaz bölümünde idarenin
göstereceğİ yere takılacaktır,
e. B Blok zemin kattaki Metabolizma laboratuvarı arka kısmındaki boşluğa profil demirden
kapı (0, 87 * 2,40) y apı|acaktır.
f. ÇalıŞııra Yapılaıı yerlerdeki tamiratlar eksiksiz bir şekilde tamaınlanacaktır.
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1- PATLAYICISZ ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN iNŞAAT YIKIMI

. a) Çim9nto harÇlı kArgir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması,
ilS.aa1 Yerindeki Yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereçgiderleri, müteahhit genel gider]eri ve k6rı d-ahil, çimento harçh kArgir ve horasan inşaatın
yıkılması

b) yıkımı yapılan yerlerin merkezleri sıva ile düzgünce çıkarılacaktır.c) yıkımda çıkan enkaz ve çevre temizliğine dikkat edilecektir.


