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Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir
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Tanımlayıcı Flrma ve
uBB

1 HASTA TUTAMAK BARLARI 10i
Genel

Toplam(KDV
Haric):

Adres: Araştırına ve Uygtılaına Hastanesi Osnlanbey Kanıpüsü ŞANLlURFA
irtibattelefbn : l'el.: 0 \414) 34441 65 }raks : 0 (4l4) 344 41 69
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C 2 FTR xı,iNiĞi xoniuoRLARINA rASLANM ız çrcri«TEN TUTUNMA BARI
yApILMAsı işlnniNB air ixşnnr rn«xir şanrNaırEsi

sagir TuTUNMA BARI rnxNix şanıxavınsi:

l) TSE 304 kalite paslanmaz çelik mat yüzeyli olmalıdır.

2) Anti bakteriyel özellikte olmalıdır.

3) Duvara montajlı olacaktır, montajı uhdesinde kalan firma tarafından yapılacaktır.

4) Küçük ve büyük hastalar için iki sıra olacaktır.

5) Yatay L tutunnıa barı şeklinde olacaktır.

6) Boru çapı 32 ıırm olacaktır.

7) Hastane yönetimince numune isteırecek, onay alındıktan sonra imalata başlanacaktır

8) En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır

9) Tutunma barları ek te gösterile projeye göre monta.jı yapılacaktır.
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FTR KLiNiĞı BANYo LAVABo BAN|M-oNAR|M ışiNE AıT
MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

I- 10 Ad. Banyo için L Tipi Engelli ve yaşlı tutunma barı (Boru çapı:32mm)
2- 11Ad. Lavabo Tutunma barı (Boru çapı:32mm)
3- 22 

^d, 
Klozet için Tutunma barı (Boru çapı:32mm)

4- 10 Ad. Katlanabilir Engelli ve yaşlı Banyo Oturağı (400x390x4l0mm)
5- 10 Ad. Çiftli Fonksiyonel Lavabo ve Tesisatı (1015x45Omm)
6- 10 m2 PVC Yer Karosu (Kaygan zemin ızgarası)

1- Banyo için Engelli ve yaşlı tutunma barı (10 Ad.)
-Banyo için kullanıma uygun olmalıdır.
-304 kalite pas|anmaz krom Çelik malzemeden imaledilmiş olmalıdır

77 cn

2- Lavabo Tutunma barı (11 Ad.)

-Banyo için kullanıma uygun olmalıdır.
-304 kalite paslanmaz krom Çelik malzemeden imaledilmiş olmalıdır

42 cn
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3- Klozet için Tutunma Barı (22 Ad.)
-Banyo için kullanıma uygun olmalıdır.
-304 Kalite Paslanmaz Krom Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır

79 cn
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4- Engelli ve Yaşlı Banyo oturağı (10 Ad.)
- Oturak banyo için kullanıma uygun olmalıdır.
- oturak katlanabilir olmalıdır.
- Oturak metal aksamı paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır

5- Çiftli Fonksiyonel Lavabo ve Tesisatı (10 Ad.)
-Lavabo seramik ve beyaz olacaktır.
-Lavabo orta armatür çift delikli ve su taşma çift delikli olacaktır
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o

...5.ı.o_ı520

6- PVC Yer Karosu (pvc kaygan zemin ızgarası) (10 m')

Zemin ile teması kesmek için ıslak zemin alanlarında kullanılabilmelidir.

Kaygan zeminlerde kaymayı, ısı Kaybını ve su temasınıönleme özelliğinde olmalıdır.

Tüm ıslak ve kuru zeminlerde kullanılabilir olmalıdır.

Ağırlığa dayanıklı olmalıdır.

Birbirine kenetlenme sistemi ile istenilen boyutlarda döşenebilmelidir.

İstenen yerden kesilip yeniden ölçülendirile bilme özellikte olmalıdır.

Esnek, zemine uyum sağlamalı, kırılmayacak özellikte olmalıdır.

Sökülüp başka yerde tekrar kullanılabilir, kolay istiflenir ve taşınabilir öze|likte olmalıdır

Sıcak ve soğuk havaya dayanıklı olmalıdır.

Koku yapmaz, hafif ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

Kolay uygulanabilir özelliklere sahip olmalıdır.
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Genel sortlor:

Malzemeler FTR kliniğinde (C Blok 2. Kat) hasta odalarında bulunan banyolara monte edilecektir
Montaj aşamasında kırılıp dökülen yerler eski haline getirilecektir ve bu iş için ilave ve ek bedel
talep edilmeyecektır.

Montaj aşamasInda duvar delinirken tesisata denk gelmeyecek şekilde işlem gerçekleşecektir.
Tesisatın zarar görmesi durumunda gerekli onarım çalışmaları ivediolarak yapılacaktır.
Malzemelere ait numuneler (belirlenen ölçülerde [Tutunma barları boru çapları 32mm]), önce
idare tarafından görülüp onaylandıktan sonra ve yerleri belirlenerek montaj işlemine
baş|anacaktır.

İdarenin onaylamadığı veya gösterilen yerden farklı bir yere montaj işlemi yapılması durumunda
gerek|i demontaj işlemi bedelsiz ve itiraz edilmeden gerçekleştirilecektir.

Fonksiyonel lavaboların monte edileceği yerlerde bulunan lavabo ve tesisatlarının demontajları
yapılarak İdarenin bellrlediği yere sağlan bir şekilde bırakılıp teslim edilecektir.
Her lavabo üzerinde 2 adet (sıcak ve soğuk kullanıma uygun) batarya, sifonları, spiral rekorlu
hortumları (flex) olacaktır. Her bir batarya bağlantısı için mevcutta bulunan ara muslukların

haricinde 2 adet ara musluk daha kullanılacaktır. Ara musluklar ve sifonların bağlanacağı giderler

idare yetkililerinİn uygun gördükleri yerlere tesisat çekilecek ve problemsiz, çalışır bir şekilde
teslim ed İlecektir.

İş bitiminde gerekli temizlik işleri yüklenici tarafından yapılacak ve mahaller temiz bir şekilde
idareye teslim edilecektir.
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