
T.C. 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Yapı İşleri ve Teknik Daire  Başkanlığı 

Sayı   :  41780046-755.99                   13.03.2019 

Konu : Teklife Davet 

   Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yataklı servis bölümü (C-BLOK) 4. Kat’ta bulunan 2 adet hasta servis 

odasının,ekli proje ve şartnameye göre inme ünitesine dönüşümünün yapılması    işi  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin 

(d) fıkrası uyarınca DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, 

teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim. 

 

 

Namık GÖKARSLAN 

          Daire Başkanı 

Satınalma tarih ve saati      :18.03.2019/10:00 

Teklif Başvuru Yeri           : Taşlıçiftlik kampusü Rektörlük Binası / TOKAT 

Teslimat Yeri               : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire  Başkanlığı 

Teklif Türü               : İşin Tamamı 

Sıra 
No 

Malzemenin Adı ve özellikleri 

 

Mikarı Birimi Fiyat Tutar 

1 Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yataklı servis bölümü (C-

BLOK) 4. Kat’ta bulunan 2 adet hasta servis odasının, ekli şartnamede ve projede 

belirtildiği şekilde inme ünitesine dönüşümünü 

 

 

1 adet  

 

 

Yukarıda yazılı  işin  tamamını (rakamla)………..…………….…TL………..….Kr., (yazıyla)…………………………………..……….…TL.,……..…………..Kr. yapmayı 
taahhüt ederim/z.   

KDV Oranı          :……………… 

Teslimat Süresi    :……………… 

EK:2 sayfa 

Diğer Açıklamalar:                                                                                                                                   KAŞE İMZA 

1) Teklif zarfları firma tarafından bizzat veya posta,kargo,yoluyla kapalı zarf içinde,zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve 
kaşelenerek  verilecektir. 
2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) İstekliler Mahal yerini  teklif  vermeden önce  görerek ilgili teknik personellerden teknik bilgi ve imalat detayları alması 

gerekmektedir.İlgili Teknik personel:Orhan YILDIZ-/Tekniker  

4)Talep edilen mal/hizmet ve onarıma  ilişkin ödeme,Maliye Bakanlığının ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda 

yapılacaktır. 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı /Taşlıçiftlik Kampüsü/ TOKAT 

Telefon: 0 356 252 1496   Faks: 0 356 252 14 95     e-posta: yapıisleri@gop.edu.tr.   Elektronik ağ: www.gop.edu.tr 

 

 

http://www.gop.edu.tr/


 

 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 

İNME ÜNİTESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1.  KAPSAM 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yataklı servis bölümü (C-BLOK) 4. 

Kat’ta bulunan 2 adet hasta servis odasının, inme ünitesine dönüşümünü kapsar. 
 

2. YAPILACAK İŞLEMLER; 
2.1. Onarım yapılacak alanda çıkan tüm moloz ve inşaat artıkları belediye döküm sahasına taşınacaktır. 
2.2. Kırım esnasında mevcut her tür imalata zarar verilmesi durumunda ek bir ücret ödenmeden yüklenici 

tarafından tamiratı yapılacaktır. 
2.3. Her 2 odanın, Yer döşemesi tamamen kaldırılacak, yeniden P.V.C döşeme yapılacaktır. 
2.4. Asma tavan tamiratı yapılacaktır. Yıkılan duvar yeri alçıpan asma tavan olarak yapılacaktır.  
2.5. Tüm malzeme, boya, asma tavan, tutamak v.s imalatlar mevcut yapı ile aynı olacaktır. 
2.6. Islak hacimde bulunan klozet sökülecek, duş başlığı ve duş bataryası sökülüp körlenecektir. 
2.7. Elektrik aydınlatma armatürleri aynısı kullanılacak. Armatürler girişten kontrol edilecektir. 
2.8. Tozdan etkilenmemeleri için, kırım yapılmadan yangın algılama dedektörleri ve aydınlatma armatürleri 

sökülecek yine aynı yerlerine takılacaktır.  
2.9. Tüm elektrik ve su tesisatı çalışır halde teslim edilecek. Hemşire çağrı sitemine dokunulmayacak, 

hemşire çağrı siteminin ve hasta yatak başları işe başlanmadan hışır örtü ile muhafaza altına 
alınacaktır. 

2.10. Projede gösterilen mevcut ve yeni hali ile iş teslim alınacaktır. 
2.11. WC’nin bir tanesi kalacak, Diğeri 2.6. madde ye göre tadil edilecektir. 
2.12. Kalacak olan WC’ye projedeki gibi dizayn edilip, ön koridor oluşturulacaktır.   

 

Orhan YILDIZ 

                                                                                                            Elektrik-Elktronik Müh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


