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AKüLü ARAÇ AL|MI
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Tarihi: 03.09.20l8
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İıi iktarı

AKÜtÜ ARAÇ (HASTA TAŞIMA)
: AKÜLÜ ARAÇ ( MALZEME
: TASIMA)
: AKüLü ARAç (4 KİŞİüK)

Birimi
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1

ADET

1

ADET

Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

TanlmlaYlcl Firma ve uBB

@rıel

Toplam(KDV
Hariç):

}Tanımlal,ıcı lırma bilgisi olmalı ve ıeklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin
çıklsı teklif iIe birlikıc verilmclidir_

Adİcs: Araştürma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kamposn

Doğrudan Temin Mail : doqrudantcmio,iilharran,edu.tr
ihale MaiI Adıesi : satinalma6_]lahotmail.colı

ŞANL|URFA

irtibat t€lefon : Tel.: 0 (4l 4| 3M 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4t4) 3,ı4 41 78
ihalc İletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

Akülü Yük Taşıma Aracı Teknik Şartnamesi
l-Taşıma kapasite en az 300 kg. o|malıdır
2-Aracı kullanan kişi için araç üzerinde en az E0 cm genişlik 50 cm uzunluk ölçülerde alan ve
kullanıcı için oturak olmalıdır.
3-Arka tekerler 3.00-8 / ön tekerler 3.00-4 ölçülerinde olmalıdır
4-Akü|eri en az 50 Ah, ve 2 adet olmalıdır.
s-Motor gücü en az 500 W olmalıdır.
6-Aracın fren sistemi Elektromagnet olmaI ıdır.
7-Şase dikişsiz çelik boru ve profilden olmalıdır.
8-Şase boyası elektro statik olmalıdır.
9-Aracın akülerini şarj etmek için pinli konnektör soket olmalıdır.
l0-Aracın ölçüleri, uzunluk l00 (/+l0) cm. genişlik 80 (J+l0) cm ölçülerinde olmalıdır.
l l-Aracın hızı en az l/4 km-/Saat arası olmalıdır.
l2-Aracın tırmanma açısı en az l0 derece olmalıdır.
l3-Araçjoystick ile kendi etrafında 360 derece dönebilir ve ileri geri gitmelidir.
l4_Kasa uzunluğu en az l lOcm o|acaktır.
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HASTA TAŞINMASI İÇiN AKÜLÜ ARAÇ ALIMI
TEKNiK ŞARTNAMESİ
l.Akülü hasta taşıyıcı (araç) en az ]00 kg yük taşıma kapasitesinde olacaktır.
2.Araç personel taşıma amaçlı o|up sürücü dahil4 koltuklu olacaktır.
3.Araç en az l00 Ah (Amper) 24V akii ile beslenmelidir. Ayrıca bu akülere ait şarj aleti olacaktır.
4.Araçta elektromanyetik" akı l l ı fien sisteıni olmalıdır.
5.Aracın maksimum şarj süresi 7_5 saati geçıneınelidir.
6.Aracın motor gücü miıriınııın l500W DC ınotor olmalıdır.
7.Araç şasesi dikişsiz çelik boru, profilden yapılınalıdır.
8.Aracın hız değişimi hız sınırlaııa potansiyometresi ile yapılmalıdır.
9.Aracın ön ve arka lastikleri havalı lastik ve 4.00-6 olmalıdır.
lO.Araçta park lambası, sinyal laınbası ve korna bulunmalıdır. Araç aydınlatmaları ve zil sesi güçlü

olmalıdır.
l l.Araçta bulunacak 4 kolnık için ar ıı ayıı eınıriyet kemeri olmalıdır.
l2.Araç uzunluğu en az 200 cırr ile ]05cın arasıııda, genişliği ise l00cm ile |05cm arasında
olmalıdır.
l3.Aracın kontrolü; direksiyon kolu (GİDON) ve ko| üzerinde bulunan hareket butonları ile ileri,

geri, sağa ve sola dönüş hareketleri sağlanacaktır.
l4.Direksiyon kolunda bulunan hareket buıonIarının kablolama sistemi gizlenmiş biçimde
yapılarak kabIonun zarar görmesi enı]el lenecektir.
l5.Aracın yetkisiz kullanımınıır öDüıre geçnıe aıılacıyla bir kilit veya kontak sistemi olacak bu
anahtara sahip olunmadığı takdirde araç kullanılaınayacaktır.
l6.Aracın önünde ve arkasıı,ıda koı,ı.ı1 ııcrı taınpon olmalıdır.
l7.Aracın kontrol paneli üzerinde şarj göstergesi olacaktır.
l8.Araç hastane genelinde eır az l0" derece rampaları tam yükle çıkabilir özellikte olmalı,
durduğunda elektromanyetik fren sisleıııiııe sahip olma|ı, kumanda haricinde hareket etmemelidir.
l9.Aracın kullanımı ile ilgili kıırıın,ııın belirleyeceği personellere eğitim verilerek bu eğitim
beIgelendiri lecektir.
20.Aracın tüm parçalar dahil en az 2 r ıl garantisi olmalıdır.
2l.Caranti sürecinde aracın arızalaı,ııııası durumunda firma arızaya 4 iş günü içerisinde müdahale
edecektir. Arızanın gideriImesi 7 iş giinünü geçmeyecektir.
22.Firma l0 yıl boyunca kuruırıuıı talebi doğrultusunda yeterli teknik personel ve yedek parça
stoku bulundurmak sureti_v. le bakını oııarıın hizıneti sunacaktır.
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HASTA TAŞINMASI iÇİN Sf,DYELi AKÜLÜ ARAÇ ALIMI
,|,EKNİK
ŞARTNAMESi
l .Akülü hasta taşıyıcı (araç ) en az ]50 kg ) iik taşıına kapasitesinde olacaktır.
2.Araç personel taşıma anıaçlı oltıp siiıiicii dahil 2 koltuklu o|acaktır.
3.Araç en az l00 Ah (Amper) 2-1V akii ile beslennıe|idir. Ayrıca bu akülere ait şarj aleti olacaktır.
4.Araçta e|ektromanyetik. akı l l ı ti en sisteıır i olırral ıdır.
5.Aracın maksimum şarj süresi 7.5 saati geçııemelidir.
6.Aracın motor gücü minimuın l500W DC ıııotor olmalıdır.
7.Araçta sedye oturma kızağı zeıııini içiıı 304 paslanınaz kromnikel materyal olmalıdır.
8.Araçta bir (l) adet acil nı[idahale sedvesi cılıııalıdır.
9.Araçta ikaz için uyarı lambası tılıııaIı.
lO.Araç şasesi dikişsiz çelik boru. profilden yapılmalıdır.
l l.Aracın hız değişimi hız sınırlanıa potansiyometresi ile yapılmalıdır.
l2.Aracın ön ve arka lastikleri haralı |astik ve l5x600 cm olmalıdır.
l3.Araçta park lambası. sinyal laı,ııbası ve korna bulunmalıdır. Araç aydınlatmaları ve ziI sesi güçlü
oImalıdır.
l4.Araçta bulunacak 2 koltuk içiıı a_\ rı a\ rı en]niyet kemeri olmalıdır.
l5.Araç uzunluğu 200 cm ile 205cıı arasıııda, genişliği ise l00cm ile l05cm arasında olmalıdır.
|6.Aracın kontrolü: direksilon k,ült, (GİDON) ve kol üzerinde bulunan hareket butonları ile ileri.

geri, sağa ve sola dönüş hareketleri sağlaıracaktır.

l7.Direksiyon koluı,ıda bıılı.ıııan haıeket butoıılarının kablolama sistemi gizlenmiş biçimde

yapılarak kabIonun zarar gajn],ıesi

cnüIe
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lenecektir.

|8.Aracın yetkisiz kullanımınıır iiniine geçnıe aınacıyla bir kilil veya kontak sistemi olacak bu
anahtara sahip olunınadüğı takdirde araç ku llan ılaınayacaktır.
l9.Aracın önünde ve arkasıırda koıır ucu taınpon olmalıdır.
2O.Aracın kontrol paneli üzerinde şarj göstergesi olacaktır.
2l.Araç hastane genelinde en az l0o derece rampaları tam yük|e çıkabilir özellikte olmalı,
durduğunda elektromanyetik freır sisteıniı,ıe sahip olmalı, kumanda haricinde hareket etmemelidir.
22.Aracın kullanımı ile ilgili kııruınun belirleyeceği personellere eğitim verilerek bu eğitim
belgelendirilecektir.
23.Aracın tüm parçalar dahiI en az ] r ıl garantisi olmalıdır.
24.Garanti sürecinde aracın arızalanıIası dtırlıınunda firma arızaya 4 iş günü içerisinde müdahale
edecektir. Arızanın giderilınesi 7 iş giinünü geçıneyecektir.
25.Firma l0 yıl boyunca kurumuıı talebi doğrultusunda yeterli teknik personel ve yedek parça
stoku bulundurmak suretiyle bakını oııarıın lrizmeti sunacaktır.
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