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-Fiyalar KDV Hariç olarak vcrilmelidiı. Malzemelerin Malkası veya Özelliği mut|aka beliniİme|idir.
-UBB sorgulamasına göre en düşlık 3 teklifbaz alınacaknr. SGK Ödenir/Ödçnmez tcklifte belinilecektir.
-SUT kodu tıeliıtilmcyen tekliflcr dcğcrlendirme dtşl btrakılacaıllr. Pakete dahil olup olmadığı tekıift€ belinilecetlir.
-SUT fiyatını aşan tekliiler değerlendirme düş! bı.akılac€lür. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay aıasındadlr.
-SGK Tarafından tJBB'dcn kaynaklaııan kesintiler durumuıda yükleniciyc ödeme yapılmayacak ve ,oklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktıı.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakeıc dahildir/dahil dcğildir
-Taılmlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte sGK sorgu|amam sistominin çıkh$ teklif ile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda belinilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Fiıma Taoımlayıct No eşleşmclidir.
-Teklifvcren istckliler yukandaki tiım maddeleri şarısız kabul etrniş sayılacaktır.
ldaıe No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilniştir.

Son Teklif Tarihi: t1.1o-'1-o,{

tTanımlayıct firma bilgisi olmah ve tcklifile birliktc sGK sorgulama si§teminin çlktlsı teklif ile birlikte ve.ilmelidir

s.No Maı / Hİzmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

l BAKIİ4 ONARIM 1 ADET

GeneI
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araşıırm. v€ Uygıl|ama Hastancsi o§manbey Kamp0sö ŞANLIURFA
Doğ.udan Temin Mail : dogrudantemin@iaİran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

Inibaıtelefon: Tel.;0 (414)344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 0o
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3tı4 41 78
ihale lletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0
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CLASS İİ BİYOGÜVENLİK KABiNi BAK|M ONARİM TEKNİK ŞARTNAMESi
1. EN 1822 Normlarına uygun 0,3qm ve daha büyük partükUller için

o/o99,999 tutucu özelliğe sahip H14 sınıfı HEPA tipi filtre değişiminin
yapılması,

2. Filtre değişiminden sonra kabin içinde partikül ölçümünün yapı|ması,
3- Ön cam ve mekanizmasının işleyişinin kontrolünün yapılması,
4.254 nm dalga boyunda 30 W gücünde yüzey dezenfeksiyonu için UV lambasının

değiştirilmesi, montajının yapılması ve sistem işleyişinin kontrolünün yapılması,
5. lç aydınlatma sisteminin konrolünün yapılması,
6. Kumanda panelinin ve parametrelerinin kontrolünün yapılması,
7. Sesli ve ışıklı alarm sisteminin kontrolünün yapı|ması,
8. Ana gövdenin korozyon ve hasarlara karşı tetkikinin yapılması,
9. Hava hızı ölçümü yapıldı,
10. Ortam sızıntı testinin yapılması,
11. Sıcaklık Ve nem ölçümünün yapılması,
12. Titreşim testinin yapılması,
13. lç aydınlatma ölçüm testinin yapılması,
14.Mahallar arası fark basınç ölçümünün yapılması,
't5. Montajh HEPA filtrenin sızdırmazlık testinin yapılması,
'16. Ses ölçüm testinin yapılması,
17. UV ölçüm testinin yapılması,
18. Hava akımı duman testinin yapılması,
19. Görültü seviye testinin yapılması,
20. HEPA fitre sızdırmazlık testinin yapılması.

yapılacak bütün testler 17025 sertifikası olan bir kuruluş/firma tarafından
yapılmalıdır.
HEpA filtre teminini yapacak olan firma ile HEpA fitre sızdırmazlık testinin yapacak
olan firmanın farklı firmalar olması gerekmektedir.
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