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T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

YAKLAŞIK MALİYET
Sıra No: 02993
Konu:
işin Adı: MüDüRİvET yApI işLERi BAKIM oNARIM
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT tiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tüm ınaddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: La,. @ . 2P li}

*1-anımlayıcı tirma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir,

İdare No ı 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Flrma ve
UBB

1 YAPI IŞLERI BAKIM VE
oNARIMI

27 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulanıa Hastanesi Osmanbey Kaınpüsü ŞANLIURFA
lrtibat telelbn : Tel.: 0 (4l4) 344 4l 65 Faks : 0 (4l4) 344 4| 69
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Evrak Tar.ih ve Sayısı: a2la6l2a17-12096

MAHAL ı-isrrsi
poLiKLiNiKLrnr nıüıvıiııyuM DoĞRAMA iLE ARA BöLME yApıLMAsı işLERi

sıRA No ADET MAHAL ADı

1 2 Adet GENEL crRnaııi poı-x

2 1 Adet ANESTEZİ POLK

3 2 Adet ÇocUK PSiKiYATRi+BEyiı,l cı Rneui poı-r

4 2 Adet Nö RoLoJ i+psixiynrni

5 2 Adet GoGUS CERRAHl PoLK.

6 2 Adet ciı-oiyr +AiLE HEKiMıiĞi poır

7 2 Adet GÖZ POLK

8 2 Adet ÇOCUK CERRAHİ+KALP DAMAR POLK.

9 2 Adet FiZiK TEDAVi poır,

10 4 Adet KBB POLK.(2 AdetiAra Bölme Şeklinde Olacaktır.)

11 2 Adet ENDoKLiN +NEFRoLoJi PoLK

12 2 Adet GASTRoENTRoLoJi PoLK.

13 2 Adet 84 MERD|VEN ÇlKIŞLAR|

ToPLAM 27 Adet

ı:"ııt Tekıılkgri



Evrak Tar.ih ve §ayısı: ü2i06l2a17-12ü9E

pot,iKı.iNixı,lıRE Aı.tjMiNytJlu DoĞRAMA ir,E ıRa BöLME yApIı MASI
işı.Enixıı nir, iNşnıT,tEKNiK şAtt,tNAMEsi

nı.üııiNyL.IM DoĞRAMA iı,ını,i vE yERiNE MoNlAıI

(Elektrostatik toz boyalı İdarecc onann]ış proje. detay resimleri ve beğenilnıiş

ııı"ımıınesine göre: sınıflandırıı-ıtı. kiml-asal bileşiın. ıııekaırik özellikleri, tasarım, ölÇü ve

kalınlık toleraıisları bakııırıııdaıı mevcııt standarllara ve teknİk şartnamesİne uygun

ekstrtizyoı-ila biçiınlenciirilnıiş. taşıyıcı alün,ıinyuıı doğrirına profilleri (kasa. kayıt, kanat

profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüıııinyum profİtlertc; l,ıer türlü bir veya çİft eksenli,

normal açılır veya sürme vs. pencere, caıııekaıı. kapı kaııadı ve kasasının v.b. fabrikada imali,

her türlü montaj ıııalzenıeleri (epdm fitili. montajın yapılacağı yerle doğrama arasında lsl, Su,

hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlanıak için PVC pestili (bitiimltl fblyo bant), montaİ dübeli

vs.)ile yeriııe takılması ve çaIışır lıalde teslimi. iş,verine nakli. her türlü malzeme zayİatı.

işçilik. iş yerinde yata,v ve citlşey,ttlşııııi,ı giderleri. ı-ııüteahlıit kArı r'e genel giderleri dAhil.

NOT:

l) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli ırrukavemeti sağlaması Şartı ile 2

nım ( * %l0) et kalınlığında olacaktır. (taşı;-,ıcı özelliği olnıayaıı canı çıtaları, T bİnİprofillerİ,

adaptör profilleri. köşebeııtler ı,s. gibi tanraıılavıcı profİllerde bu Şaıt aranmaz).

2) Doğramaların köşe birleşiınlerinde alünrinyum protilden manıul köşe bağlama elemanı (ıSı

yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köŞeler

preslenniiş olacaktır.

3) lsı yalıtımlı alüniinyuın profiller en az üç odacıklı olacaktır,

4) Atüminyun,ı iınalatı Elc,ıskal alüıııinyuııı rengi olacaktır.

5) Alüminyuıı in-ıalatı C 60 serisi olacaktır.

6) Alüminyuın kapı ekte gösterilen projedeki gibi toplam 77 adetolup,25 adedi (2.20 * 2.70)

çift kapılı, 2 adet ise (2.70*3.15) kapısız ara bölme şeklinde olacaktır,

7) Boşluklar kumlannıış 8 n,ıın teınperli cam ile kapatılacaktır

8) Kapının her iki kanadındaki ceımlara lıastaııe logosu yapılacaktır.

ıı,}tlı.rl



POLiKL|NiKLERE ALÜMirııyuıiı rıoĞRRıvıa iı_e ana eöLı\4r vanıı_nıınsı işi
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Evrak Tafih ve Sayısı: a2l06i2a17,12ag6

Evrak Tarih ve §ayısı: 12lü412ü17-E.13333

],ARİH
SAYl
SAAT

1,.C.

HARRAN Ilxİvp,nsİrusİ
ARAŞ,[lRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

yöxnrinı KURULU KARARLARı

:05.04.20l7
:03
: l0.00

20117l03 sayılı l{astaııe Yönetim Kurulu 05.04.20l7 tarihinde toplandı. Toplantıda

alınan kararlar aşağıda belirtilnıiştir.

201'7l03lıJ4:

KBB polikliniği vc odyoliıji iinitcsinin kısınrlara ayrılmasıııa oy birliğiyle karar

verilıniştir.
a


