
Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Ma*ası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.

Ui}B sorgulamasına gorc en düşük 3 telilif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Öd mez teklifte be lirrilectktir.

sUT kod; bclinilmcren teklifler değerlendirmc dışı bırakılacaktır. Pakete düil olup oımadtğı tekıifİe belirtilccektir.

SUT fiyaıını aşan ıciliilcr değerıenJirmc dışı bırakılacakır. Ödemeler muayene kabul son.ası l_f Ay aıasındadıı.

sGK T;afından UBB,den kaynaklanan kesintilcr durumunda yükleniciye ödeme yap!lmayacak ve yüklenici hiÇbir hali ıalebinde

bulunmayacakıır.
Teklifveren istckliler yukandaki tüm maddeleri şansız kabul ctmiş sayılacattır.

T.c.
Harrın Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

sıra No: 0305 |

Konu: Teklif Mektubu
İşin Adıı ÇoCUK AcİL POL.BAKlM oNARIM
Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: l6.1 1.20l7

tTanımlayıcl firma bilgisi olmall ve teklifile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı tcklifile biılikte verilmçlidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdıre Adı ı Harran Üniversitesi Araşhrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

Tanımıayıc| Firma ve
UBB

Birim ToplamBirimiMiktarlMal / Hızmet Adls.No

8AKIM ONARIM ADET11

Genel
Toplam(KDV

Hari

Adres: Aiartıİma ve Uygularna Hasıanesi osmanb€y Kamposo ŞANLlURFA
irtibat lelefon : Tel.: 0 ( 4l4) 344 41 65 Faks:0(4l4)3,1441 69
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A BLOK ZEMiN KAT ÇOCUK ACiL ciRİŞiNDEKi SEKRETER DESK YERiNİN
KAPATıLMASI VE C BLOK ZEMiN KAToNKoLoJİ AYAKTA TEDAVi ÜxİrBsiN»rxİ ına

göı-NüBuiN vnn ooĞişriniıııısi işı-rniNı air iNşıar rgxNi« şanrıvaırtsi

ALüMNYUM noĞnıve İMALi VE YERiNE MONTAJI

(Elektrostatik toz boyalı İdarece onanmış proje. detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre;
sınıflandırma, kimyasal bileşim. mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından
mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum
doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.

Pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasrnın v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili,
montajın yapılacağı yerle doğrama arasında ısı, su. hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili
(bilümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü
malzeme zayiatı, işçilik. iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri. müteahhit kirı ve genel giderleri dıihil.

NOT:

l) Taşıyıcı aliiminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( + %l0) et
kalınlığında olacaktır. (taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler
vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2) Doğramalann köş birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı
olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır.

3) Isı yalıtımlı aliiminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

4) Alüminyum imalatı eloksal aIüminyum rengi olacaktır.

5) Alüminlum ima|atı C 60 veya Sistem serisi olacaktır.

6) Boşluklaı sedye boyu mdf ahşap lambri üstleri 6 mm şeffaf cam ile kapatılacaktır

} Ön tarafa siirgulü pencere yapılacaktır.

8) Siirgülü pencerenin her iki tarafındaki camlara hastane logosu yapılacaktır.

9) Aliiminyum bölmeler ekte gösterilen pğedeki gibi yerleşimi yapılacaktır.

l0) Bölmelerin ytiksekliği ıavandan 25 cm. açıklık olacak şekilde yapılacaktır.

l l) Ayakta tedavi iinitesindeki alüminlıım ara kilme sökülerek yaklaşık 2 metre ileriye monte edilecektir.

l2) Alüminyum ara bölmeye 2 adet kapı taliılacaktır. Kapılar idare taralından temin edil

ll1e
İn+ T.krilkeıt


