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Fiyatar KDV Hariç olüak verilmğlidİr. Matzemçterin Markası veya Özelliği muttaka belinilınelidir.
UBB sorgulama§!na göre en düşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödenir/Ödenmez ıekline belinilecektir.
SUT kodu bclinilmeyğn teklifler değerlendirme dtş bırakılacakt|r. Pakete dahil olup olmad|ğı teklitie belinileccktir.
SUT fiyıını 4san teklifler dcğerlendirm€ dtşt bırakılacaktır, Ödemğler muayenc kabul sonrası 1-3 Ay aıastndadı..
sGK Tarafından UBB'dçn kaynaklanaı ke§intiler durumunda yükleniciyğ ödemc yap|lmatacak ve yüklenici hiçbir hak talebindc
bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarldaki ıüm maddeleri şansız kabul etmiş sayllacakılr.

Son l'clilif Tarihi: l0.011.20l8
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LED POWER SUPPLY
ADAPTÖRÜ 20w

FMtl t4oToR KoRUMA

Ac3 Kw KoNT

30 ADET

3 ADET

^DET

16 slv^ NORMAL ANAHTAR

L7! ŞARET LAMBASI 500 V (SARI-
KlRMIZl-Y

18 YILDIZ uç AKILu

19

30

150

10

ADt-T

^DET
KU,ru

^DET
3X2.5 MNl2 MAKARALI 4
PRiZLi K^BLo

20 ÇANTALI sIcAK LiKoN ADET
TABANc^sl VE sİLiKONU

21 RAY KLEMENS ADET

23 TOPRAKLI çocuK 500 ADET
EMNIYETu

, Genel :

Toplam(KDV :

tlaıl

.Tıınıınla!,ıc! lirnıa lıilgisi olnıalı vc teklil ilc birlikıe sGk §orgulaını sislcminin çtktıst ıcklil'ilc birlikıc ycıilorclidiı
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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

P^NEÜ (EKRAN- ANA
KARTLAR)

AMEUYATHANE KUMANDAl 3 DET

N1OTOR KORUMA
A...100 A

ADFI2 B0 3

ADEI3 5
0 16 A...32 A
NIOTOR KORUMA

KUTUPLU KO ADET5

B 6 Kw TERMIK ADET5

380V -205A GUç
KOTAKTAKTÖRÜ

ADET9 2

70 KVA KoMPANzAsYoN
KONTAKTÖR

ADET10 5

11 Nhxmh kablo I 1000 [4FrRE

ı0

M ETRE

1,1ETRE

KUTU

100

100

14 sUNTA VIDAst

12 TTR K^BLO 3X],5

13 TTR K^BLO 3x2,5

ADET50

ADET100BAR^22 RAY KLEMENS

ADEI,24 P^NJUR 5t"]

Adre§: nraşıınrra vc Uygııtalııa Hısıııİcsi osmanbey Kampiis0 ŞANLlURFA
injbaı ıolelbn : Tc|.: 0 (,ı14) 3.|J.1l 65 F{ks : 0 (4 l4) ]4,1,ı| 69

I
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15 ŞARlu LED LAMBA
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İdare No : 63 760.3 8.32.00.0 l .330
İılare Adı : tlarran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari biIgiler yukarıda bildirilmiştir.
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ELEKTRiK MALZEME LisTESi

Poz No Birim Miktarı

Ad

K_EöBF_ 3s

Ameljyathane Kumanda PaneIi (EKRAN VE ANA KARTLARI} / l.( i, 
-t:,)

3

Ameliyathane Kontrol Panosu (AKP) servis ko|ayltğl açlSından menteşelj istenirse çlkabilen kapak sistemine sahip duVara ankastre olarak monte edilebilecek yaplda ve ön
panela 2mm kallnllkta DlN 4301 normuna uygun paslanmaz çelikten imal edilmış olacaktlr AKP üzerinde min 4 cm yuksekliğinde 8 düit parlak LED göstergeli elektrik
kesilmelerinden etkil€nmeyen saat Ve 1oo saate kadar sayabilen kronometre iıe ameliyathaneyı besleyen izole 9üç sistemine ait kumanda panelinden bağlmslz A|arm
Gösterge panelive aydlnlatmall DoKuNMATiK grafik LcD ekranll kumanda paneljne sahip olacaktır. DoKUNMAT|K panel lP65 koruma slnlfüna sahlp olacakİr. AKP
lümüyle micro ışlemci kontrollü olacak Ve aşağıdaki komponentleri ıçerecektif:

olanağl ile 5i6 watl gücünde hl-'i ses kuwetlendiricisi. Panele monteli müzik yayln hoparlörü, Panete entegre edilmiş dokunmatik panei üzerinden kumanda edjlen, dijit;l
akustik kontrollü, handsfree lP/dijital telefon 2 Adel cAT6 RJ45 çıkışl veya girişi. Panele entegre, ekstra ekrana sahip 1o kanal İbbigaz alarmt, s|cakllk, nem, oda fark

Analog ölÇüm ÇlkıŞlarl. sIcakllk izleme Ve set etme, set değeriaşıldlğında seslj ve lşlkll ikaz. Nem izleme Ve set etme, set değeriaşlldığ|;da sesla Ve ış|kh ikaz.bda fark

Çlk|Ş: programlanabilir "makro' kumandalaı, UV lamba kontrolü. Gaz tahliye kUmandasl. 1 adet Reserv kumandast lstenildiğınde R5485 portu Veya etnÖrnet portu iıe

lstenildiğinde 0_10V VAV kumanda çlklşl,

Malzemelea mevcut siste
olup, idare ülaVe numune

me uyumlu olmak zorunda olduğundan,Teklif edilen tüm ma|zemeler idare onayl allnarak getırilecektir ldareye Verilecek numuneler araslndan seçim yapIlacak
talebinde bulunabilar lvlalzemeler i19ili standartlarl Ve be|irtilmiş poz tarjflerİ]i karşllamalıdlr

hin ,ıLAR
i.iaü A
Ha§an6i Te

ü'aana

Maızeme cinsi
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$1iiJ:lil H',"$1'J:,,Tek'1'#;":l}"1 ::l|lda oıduğundan,Tekıif ediıen ıüm ma,emeıer idare onayı ahnaıak
ü,ı..,"ıu, iıg,ıİ.İJndİ;];;,;; ffiİ;,İl1"1'İ":İ:?,l i:H.f#:T:' 

olup, ldare i|ave numıJne ıaıebınde bıJıunabilir.
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numuneler arasl
karşllamalldll.

nda eklT edileniluml makol ndazolu oldmevculMaızemeler ugsisteme
ta.iflerinndeilaveidare umune talebioıuıtacakndan pyapseçm

Birim MikianMalzeme cinsiPoz l|o
1000ax2.5 mm'NHXMH Kablo ile besleme

791-311

temini

iletkenlerinOtl E 603c 321azTna esislefi göreElektrik50525-3, 3 standard önelmeliğindeıjygun lçcrs
kolo hallbeslemeaz ol üzemakizoleli7 nanormlafı plaslikEc 60 54Part3 uygun

l\rt 100m TTR Kablo
3x15 mm2 FW-n,Ts 936'YA UYGUN NYl\,iHY LETKENLERoz-1

Ml 1003x2 5 mm TTR Kablo
3ı2 5 mm2 N LETKENLER

Kul 10Ylldlz Vidasl

yldlz başİ .havşaı dayanlkIl , dübelve ahçap montajlna uygun olmalı, çeşltlaboylarda (10mm_20mm 30mm_50mm_60mm) olacaktıİoz-3

50llled lamba

12osüp€rparlak led lambadan oluşur. elektrik kesildiğinde otomatiıd€vreYe dev.eye giren, devamll elekt.iıle çallşan %9o elektrik tasa rrufu

ntiliolaaaktlrbilen TsE Belgeliile ortalama 15 saat,ahip,3 4 saatn 6 volt lla
oz4

30stva Normal Anahtal

(Ts _ 4915).e uygun s|va alt|nda kullanllacak şekilde, 25o ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve vidah bağlanl| uçlan bllunan,

yanmayan malzerned€aı gÖvdeli ve kapakll normalanahtar temini,
oz-5

150lşaret lambas| 500 V (sarı-KlrmlzFYeşil)
725_905

Gömme tipte, aslenilen renkte,led ışlkİ işa.el lamba§l TsE be|ge'i garantili olacaklır

10KuLeballarda)Y|ld|z başlI aklllI Vida

ldız başll .havşalİ dayanıkİ . dübel ve ahçap montajlna uygun olmah. ç€şitli boylarda (10mm_20mm_30mm_50mm_60mm) olacakt|roz-6

13x2,5 mm2 50 mt. Makarall4 izla kablo
ranıili olacakt l.makaraİ TsE be3x2-5 mm2 kesitande 450 mt. Uıun

oz-7
1ntah sıcak 9ilikon tabancaslve silikonu

Plastik çintall rsllrna 8ücü 200w. beklem€ gücü r6w, çhşma gİcü 45w- 1m/24o v ça|ı9ma 8erilim| ls(ma 5üre517 dk. 1ımm çubuİ- eritme 6Bı

-ağırllk 320gr - so ad. silikon ile Tst belE€li Garantili olacakttl
oz-8

Ad 100

oz_9 monte edilen devrelerin bağlanl|lannl aktarmada kullanllan TsE belgeli olacaktlr
klemens

Pano içinde laya
100baaa

pano içinde raya monte edilen devrelerin bağlantllannl aktarmada kullanı|an köprü barasl TsE belgeli olacaktlroz-10

500Toprakİ priz sıvaalt çocuk emniyet|i

Ts-10'a uygun. süva a
bulunan, yanmayan m

bulunan toprakll priz

ltlnda kullanılacak şekilde 250 V, ve en az
alzemeden gövdeli normalpnz lemini, her

1o A.e dayanabalecek şekilde kontak|an ve vidah bağlanl| uçlan
nevi ufak malzeme, gavenlik hatllna bağlanabilecek kontaklanoz-11

5

Alanyumdan 45x45 cm ebatlarlnda yağmur ve kuş 8irm€sini engelleyen paniurvete|den Ya p|lmüş olaca*.TsE onayl| malzemeden imaledile,ektİoz-12

şohin ILLAR
nikeri

ulama
mi

tüm malzemelel idare onayl allnarak getirilec€ktir. idareye

bulunabilir. Malzemeler ilgiIi slandartlan ve beli.ti|miş poz

listelelemevcutEN
300/5001 (Holz.o7z1Kat.c,
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