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-Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası vcya Özelliği mutlaka bclirtilmelidir.
-UBB so.gutamaslna göre en doşlık 3 teklifbaz atınacalıır. SGK ÖdenirÖdenmez tektifte belirtiıecekıir.
-sUT kodu belirtilmeycn teklifler değcrlendinne dışt bırakrlacaktr. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belirtilecektir.
-sUT fiyatlnl aşan teklifler değerlendirmc dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayen€ kabul sonrast 1-3 Ay afastndadlr.
-sGK Taİafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir halı talebinde

bulunmayacallr.
-scK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil deği|dir
_Tanımlayıcı Fiıma bilgisi olrnalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çtktısı t€klifi|e biılikte verilmelidir.
-Teklifformunda belinilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Taııımlayıcı No eşleşmclidir.
-Teklifveren istckliler },ırkandaki tiım maddcleri şaİtsız kabul etıniş saylacaktlı.
-İdare No : 63760.38.32.00,0 1.330
-İdare Aü : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydt için XML dosyası için gerelJi idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 23. ı 0.20108

+Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGk sorgulama sisleminin çfttısı teklifite bi.likte verilme|idir
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Haric):

Adres: Afaşnrma ve Uygularııa Hasıane§i osmanbey Kampitsu ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mai| : do!trudanıemin@iaİran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63iahotmail.com

lnibat telefon: Tcl.:0 (4l4)34444 44 Faks:0(4l4)3444000
Doğrüdan Temin İletişiın:0 (4l4) 344 41 78
ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0
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DLco DiFÜZYoN TEST GMl TEKN|K ŞARTNAMESi

1- Test gazı karışımı SFT Laboratuarımızda bulunan Body Pletismografi ve CO
Difüzyon test sistemine uygun olmalı ve mevcut tüp /tüplerin dolumu yapılmalıdır.

2- CO Difüryon testinde kullanılacak test gazının karışımı maksimum Vo 0.2 CO
(Karbonmonoksit), maksimum % 0.3 CH4 (Metan), geri kalan kısmı kuru havadan
oluşmalldlr.

3- CO Difüzyon test gazı karışımının 10 Litrelik Alüminyum veya Çelik gaz tüpüne 't,5
m" dolumu yapılmalıdır.

4- Gaz tüpüne yapılan test gazı dolumunun doğruluğu ve doğruluk oran|arı dolumu
yapan firma tarafından belgelendirilmeli ve sertifikası tüp ile verilmelidir..

5- Tüpün hacmi 'l0 lt'lik su hacminde olmalı, maksimum 200 bar basınca dayanacak
mukavemette alaşımlı alüminyum veya çelik tüp olmalıdır.

7- Tüp vanaları herhangi bir adaptör vs. ihtiyaç o|madan direk olarak sistemin gaz
regülatörüne takılabilmelidir.

8- Tüp dolumunu yapan firma tüp değişiminde test sisteminin gaz analizörünün ve
sistemin kalibrasyon kontrolünü de yapacaktır.
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6- Tüpün ve sistemin teknik öze|likleri dikkate ahndığında, test gazı dolumu ,l0 litre su
hacminde, maksimum 150 bar basınçta olmalıdır.


