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TEKNİKŞARTNAME

EYYüBiYE jEİı MAMoGRAFİ oDASINA I(JRşI,NLU ARA BöLME YAPtrvI iŞii

-l80 cm uzunluğunda l50 cm eninde 210 cm yfüsekliğnde kurşunlu ara bölne yapılacaktrr.

-20x30 2 mm kalınlığında kutu profil ile iskele yapılacaktır. 15 cm eninde çift taraflı olacaktır.

-Kutu profil ile yapılan iskelenin bir yiizüne 2 mm kalınhğında kurşun tabakalar monte edilecektir.

-Daha sonra iki tarafına alçıpan tabaka monte edilecektir.

-l80 cm uzuntuğunda olan yere 90x90 cm ölçülerinde kurşunlu cam çerçevesiyle birlikte monte

edilecelıiir.

-Alçıpan tabakalann iizerine saten alçı ve alçl astan çekilecektil.

-Atçı astan çekildikten soffa mevcut odanın rengi ile yarı mat antibakttriyel boya ile boyanacaktır.

-iş anahtaı teslim olup kurulum esnasında verilecek her tiirlü zarar ytiklenici tarafından ücretsiz olarak

yapılacaktır.

-Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafindan istenilen şartlarda ücretsiz

olarak tekrar yapılacaktır.
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SıĞLIK BAü(\\LtĞI

Şanhurfa iı sağİk \tüdürlüğü

Si],I l9,7,72?.66/

TeklifMekubuKonu:

PiYAsA ARAŞTIRItA vE TEKLiF ılEKTIBt

Mudür]üğümuz Italk Sağ]lğı Hüzmet]eri Başkanlığlnın E)!abl)e i]çe Sağllk Müdurluğunun ıhll}açlarından o]an aşağüda cinsı ve miklarları belinilen
hiimermalaIım ışi 47]4 sayılı Kamu iha]e Kanununun (Doğ.udan Temjn) yontemi iIe satln altnacaktır. KDV Hariç btrim İyaıın 0]/0l/2020 ıarih l6:00
saatine k5dar MüdOrIüğümiıu Merkezi satınalma birimine gönderilmesini rica ederim
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