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İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: TEKMK SERVİS - MALZEME ALIMI
: Tek|if Mektubu
| 30742
: 00996

-Fiyaıaİ KDv Haİiç olarak ve.ilmelidir. Matzcmelerin Maİkası veya Özelliği mutlaka b€Iinilmclidir.
-UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. ScK Ödenir/Ödenmcz ıeklifte bclinileccİİi..
,sUT kodu belirtilmeyen teklifler değcİlendirme dışı bırakılacatxır. Pakete dahil olup olmadığ teklifre belirtiıeccktir.
-SUT fiYalınr aŞan tckIifler değerlendirme dışı bırakılacaktıı. Ödemeter muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadf.
-SGK Tarafiıdaı [JBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda )ükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bu!unmayacaktır.
-SGK Ödcnirödenınez
-Pakete dahildir/düil değildir
-Tanımlaycı Firma bilgisi olmaIı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çlkttst teklifiİe birliktğ verilme!idir.
-Teldifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlaıı vc UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-TelJifvcrcn istekliIcr yuksndaki tom maddeleri şansız kabul ttmiş saytlacaktt..
_İdare No : 63760.38.32.00.01.33O
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilrniştir.

Son Teklif Tarihi: 28. ı2.20ı8

|Tanlmlaycı firma bilgisi olmaıı v9 tcklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çtktısl teklifile birlille vcriımelidir

Mal / Hizmet Adl Miktarı : Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve uBB

1 F9 KOMPAKT RLTRE 1,94 ADET

2 KOMPRESÖR YAĞI 100 LiTRE

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araşttrma vc Uy8ulama Hastanesi osmanbey Kaİİıpüs0 ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : doqrudantemin@harran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@hotınaiı.com

ınibat ıelefon: Tel.:0 (4'l4')344 44 44 Faks:o(4l4)34440oo
Doğrudan Temin lletişim : 0 (4l4) 344 41 78
Ihale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58lo

s.No



F9 MINIPLANET FiLTRE (V KOMPAKT FiLTRE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l- Filtrelerin dış çerçevesi hijl,enik PVC (plastik) ınalzemeden olacaktır.
2- Her bir kompakt lıltre tekli kutulaıda olacaktır. Filtre kutulaıının ve filtrelerin üzerinde filtre

sınıfı, verimlilik, ölçü ve seri numarasını belirtir etiket bulunacaktır.
3- Filtreler by-pass yapm.ıması için siizücü elamanı ve gövdenin tek bir kalıp halinde imal edilmiş

olacaktır.
4- Filtre dış kasalan filtre malzemesine temas eden kısımlarında partikül transferine müsaade

etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olacaktır.
5- Filtreler. toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, filtrelerin ve

kolilerin tizerinde ölçüleri ve filtre sınıfı yazılı olacaktır.
6- Filtreler uluslararası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birisine sahip olacaktır. (ISO,

TüV, TSE Vb.)
7- İhaleyi alan firma, istemi yapılan filtreler için EUROVENT sertifikasını (Tiirkçe noter tercümeli)

ihale dosyasında veya teklifiyle birlikte bulunduracaktır.
8- Filtreler fabrikasyon üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır,
9- İhaleyi alan firma. siparişte istenilen filtreleri Hastane Teknik Servisi tarafından görevlendirilmiş

bir Teknik personel gözetiminde Hastanemiz Ayniyat birimi depolarına teslim edilecektir.

S.ı-O F9 KOMPAKT
FiLTRE öıÇüı-nni

ADET ToPLAM

l 592 x 592x292 32 x2 64
,) 490x592x292 34 x2 68

J 287 x 592x292 3l x 2
ToPLA]!t l9J

ıi iı yin ğOĞA
fcknıker

I 62

NOT: Yfülenici. filtrelerin İdare tarafından onaylanması icin. numunelerini İdareve teslim
edecektir. Eksiklik tesit edilmesi durumunda. eksikliklerin giderilmesinden sonra İdare tarafından

onaylanan fi ltrelerin ıeslimi gercek]eştirilecektir.
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YÜKSEK PERFORMANSLI HAVA KOMPRESÖRÜ YeĞİ
rn«Nix şenrNeıınsi

Har a kompresörii yağı Tinik Özellikleri:

a

Yoğunluk l 5 oC

Alevlenme Noktası
viskozite
Akma Noktası

: 088
: >2l0 oC ASTM D-92
:98
:<-90oC

ı{ tn,ığ(;(İA
it,iıı,ıeı-

a

a

a

Hava Kompresörü Yağı bidonu etiketinde TSE damgası olacaktır.

Hava kompresörü yağl Ts l l796 standardına göre üretilmiş olacaktır ve etiketinde

yazı olacaklır.
Hava Kompresörü yağı plastik bidonlarda olacaktır.

Her bidonda 20Lt hava kompresörü yağı olacakhr.

Yazılı olan bilgiler etikette olacaktr.

Alınacak olan yüksek performanslı hava kompresörü yağ ve bidon numunesi mevcut

olup. halen kutlanmakta olduğumuZ aynı tip ve özelliklerde olan malzemeler tercih

ediİecektir. (ilgili birimde numunelerimiz mevcut olup görüp incelenebilir)


