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Harran Üniversİtesi Arıştırm8 ve Uygulama Hastanesi

TEKLIF FORMU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: TEKNİK SERVİSI _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mekubu
: 30393
: 00809

-Fiya|ar KDV Haıiç olaıak verilmelidir. Malzcmelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulamasına görç en düş{k 3 tçktifbaz alınacaktır. SGK Ödeıtir/Ödenmez tcklifre belirtilçççktft.
-sUT kodu belirıilmeyen teklifler değerIendirme dışı bırakılaca}ıtr. Pakete dahiI olup olmadlğt teklifte belinilecellir.
-SUT fiyaıınl aşan teklifler değçrlendi.me dışı bırakılacaktır. Ödemtlcr muaycne kabul sonrası 1-3 Ay arasındadr.
-scK Taraftndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak taIebinde
bulunmayacakıır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değiıdir
-Tanımlaytct Firma bilgisi oımaıt ve tcklifbirlikte SGK Sorgulamam sisıeminin çıİİısl t€klifile birlihe verilmclidir.
-Teklifformunda belirti|miş olaı SUT Kodlaı ve IJBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifvoren istekliler yukandaki ttlm maddeleri şrtsız kabul ctıiş sayılacaktır.
-idare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idaıi bilgiler yukarıda bildirilrniştir.

son TeklifTarihi: 02.1!.2018 SAAT 11.00

tTanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile biılikte SGK sorgulama sisteminin çıktısl teklif ile birlikte verilmelidir

s,No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
FıYat

Tanımlayıcı Firma ve UB8

1 KENAR AYDINLATMA
:ARMATÖRÜ

2 ADET

2 çEVRE AYDINIAII.4A
ARMAToRU

7 ADET

3 45 WATT 6.6 A DUYLu AMPUL 5 ADET

RÜZGAR KONiSİ 2 ADET

5 PRoJEKrÖR 30 WATT t.ED
(MoNTAJ APARAru)

4 ADET

G€nel
Toplam(KDV

Hariç):
i

I

Adres: Amştlrma vğ Uygulama Hastane§i osmanbey Kampiıs0 ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doeİudantemin@haİran.edu.tr
İhale Mail Adresi : saıinalma63lahotmail.com

l.tibat lel€fon : Tel.: 0 (4l 4\ 344 44 44 Faks : 0 (4l 4) 344 40 00
Doğiudan Temin ilctişim : 0 (4l4) 344 41 78
ihale İletişim : o (4t4) 3Zı4 41 65-5810



Elektrik Teknik Şartnamesi

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan, Teklif edilen tüm
malzemeler idare onayI alınarak getirilecektir. ldareye verilecek numuneler arasından seçim
yapılacak olup, ldare ilave numune talebinde butunabilir. Malzemeler ilgili standartlan ve
belirtilmiş poz tariflerini kaçılamalıdır.

GöMtvıE Tip HEL|KopTER pisTi TEKERLEK
AYD|NLATMA ARMATÜRÜ lP65 (2 Adet)

KoYlt A ALAN| KENAR

Armatür gövdesinin dlş yüzeyi eıektrostatik yöntemle havacılık sarlsl renginde boyanmış
o|acaktır. yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömü|ebilir montaj kazanı ve ampulü ile birlikte
olmalıdır- Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile kul|anı|abilecek yapıda olmalıdır.
Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtiien izolasyon trafosu sekonder
prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır. Armatürde ışığın pilotun gözünü
almasını engelleyecek özellikte karşılık şapkası olacaktır.
Armatür tek yönlü oiacaKır.
Ampul 45W 6.64 PK3Od duylu olacaktlr.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacakhr.
FAA L€23'e uygun iki kutuplu fişli olacaktır.
|CAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.
Armatür|er TSUTSEK belgeli olacaktır.

_ YER üsrü rip HELiKoPTER PısTi çEVRE AYDıNLATMA ARı,ıATüRü ıP65 (7
Adet) L

Armatür gövdesinin dış yüzeyi elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmış
olacaktlr. Yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montai kazanl Verilmeyecektir. Ampulü
ile bidikte olmalıdlr. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu iıe kullanllabilecek yaplda
olmalıdır. Armatür|erin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtilen izolasyon trafosu
sekonder prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır.
Armatürde lşlğın piİotun gözünü almaslnı engelleyecek ve pist yüzeyini aydınlatacak özellikte
karşılık şapkası olacaktır.
Armatür tek yönlü tipte olacaktır.
Ampul 200W 6.6A PK3Od duylu olacaktır.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır.
FAA L-823'e uygun iki kutupiu fişli olacaktır.
lcAo ANNEX 14'e uygun o|acaktlr.
Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

45W 6.6A PK3Od duylu Ampul ( 5 Adet)

RüZGAR KoNlsi (2 Adet)

FAA L-807 lcAo L-807 ve ANNEX 14 standartlarına uygun imal edi|miş olacakt|r. Hafif
rüzgarda bile şişebilen yaplda kumaştan imal edilmiş rüzgar çoraph olacaıİır. Rüzgar şiddeti
ve yönüne göre 360 derece dönebilecek yapıda olmalıdır. Konik rüzgar çorabı yaklaşık 250
cm. uzunluğunda parçalı iki renkli olacaktır TSE/TSEK belgeli olacaktır.

- RÜZGAR KoNİsİ Direği ıçin Projektör 4 Adet 30W Led lP65
(ıuontaj aparatı İle birlikte)

]Ğr.LiL;I


