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S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrcl Firma ve
UBB

1 EL NKAi4A BRO9ORU 4 ADET

2 KAPI ISIMUGI 10 ADET

3 AUMINYUII KAPI 1 ADET

4 HASTA BASI IOEZ
NUMARASI

50 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):



Er yTKAMA BRog6nU rexruix 5nnrNAMEsi

1. Fotoselli kapr dlgtisi.jne gdre bro$dr yaprlacaktrr'

2. Brosairler yenidofan bebeklerde el ytkama uyarth olmalt'

3. Siline bilir olmah, yaprSkan (buzlama Seklinde)kalkmamah'

4. El yrkama resimlerin uygunluflu yenidofian yoflun bakrmda de[erlend irilecektir'

5. Kullanrlan malzeme materyal yenidofiana uygun olmalr'

6. Herhangi bir sorun yagandr[rnda firma ile kolay iletlSime geqilip sorun giderilmelidir'



KAPI iSiMLiGi TEKNiK SARTNAMESi

4. Kapr isimliklerinde herhangi bir sorun yaSandrf,rnda firma ile ileti5ime geqilerek EiizUme

1. Yogun baktmda bulunan kaptlarln isimleri tanlmlanacaktlr'

2. Rengi hastane genelinde (butunliiEii sa[lamak igin) kullanrlan kapr isimliEi ile aynr olmalt'

3. ihaleyl alan firma <inceden gelip var olan tasarlmda ve belirlenen isimlerden kapr isimliEi

olulturmall ve firma Setirip kapllara montesini yapmalt



ALUMiNYUM KAPI TEKNiK SARTNAMESi

1.. Yaptlacak olan kapl Olgusiinu firma gelip almalt

2. Kapr sallam olmall kilitlenebilir ve yedek anahtarlt olmah'

3. Kapr normal drga dofru aqrlan kaprlardan olmah' Kapr siirgi'ili'i olmamalt'

4. Firma kapt yaprmtnda kullanacafr aliiminyum saglamhf,rnr birime Onceden sunmalt onay

aldrktan sonra YaPlma ba$lamall'

5. Kapr ile ilgili herhanBi bir sorun yaSandtfitnda antnda 90ziim bulunmalt'



HASTA BASI KUVOZ NUMARATARI TEKNiK SARTNAMESi

1.

2.

3

4.

Yenidofan yofiun bakrmda bulunan kuvtizlere var olan kuvtiz numaralanna uygun

sayl verilecektir.

Biittinltik agtsrndan gekil ve gdriintii olarak var olan kuvciz numaralanyla uygun

olmalt.

Kuvtizler yrkandrfimda, yiizey dezenfektant kullanrldr[rnda veya 170C'de tsttma

cihazt ile temizlendifinde yaprqkanr kalkmayacak ve rengi solmayacak gekilde olmah

Herhangi bir sorun yaqandrfirnda yetkililerce hrzh gekilde sorun qoztilmeli' Qdziim

aksatrlmamahdrr.


