
HARRAN

T.c.
Harran Üniversitesı Arıştırmı ve Uyguıama Hastanesi

TEKL|F FORMU

Işin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: TEKNİK SERVİS - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
z 30745
: 00995

-Fiyalaİ KDV H8riç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maİkasl veya ÖzelIiği mut|ata belirtilmelidir.
-UBB sorgu|amasına göre en doşlık 3 teklifbaz allnacaktüİ. sGK Ödenir/Ödcnmez ıeklifte belini|cceklir.
-sUT kodu betinilmeyen teklifler dcğcrıendirme dışı bırakılacalıır. Pakete dahil olup olmadtğ teklijİe belirtilecektir.
-sUT fiyatını aşüı teklifler değcrlcndirmç dışı blrakılaca*tır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
-sGK Tanfindan UBB'dm kaynaklanan kesintiler durumunda }itkleniciye ödeme yaptlmayacak ve )üklenici hiçbir hak talebinde
bu lunmayacaltır.
-sGK Ödenir/Ödenmez
-Paketc dahiIdiraahil değildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte scK sorgulamam sisteminin çıktlsı tcklif ile birlikıe verilmelidir.
-Teklifformunda belirtilrniş olon SUT Kodlan ve UBB Firma Tanlmlaylcı No eşleşmelidir.
-Tcklifvcren istcktiler rukand8ki tüm maddcleri şartsız kabul etmiş sayllaçaktt..
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kayö için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 28.12.20|8

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

1 SKP MULTİBLOK 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

*Tanımtayıcl fiıma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çılilısl teklif ile birlikte verilmelidir

Adr€Ş: Araştırma ve Uygu|amı Hastanesi osmanbey Kamp0sü ŞANL!URFA
Doğudan Temin Mail ; domdante min@harran.edu,tr

ihale Mail Adİesi : satinalma63@hotİnail.com

lrtibattelefon: Tel.:0 (4|4)3U44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 0O

Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,14 4l 78

ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58t0



MULTiBLoK (sKPl5.000E2)
TEKNİK ŞARTNAMESi

GENEL SARTLAR:
|- AC220-240 volt ve 50-60 Hz (max. l3,5VA) ile çalışacaktır.
2- -1 g...+60'C sıcaklıklarında çahşma özellikleriıe sahip olacaktır.
3- Yerinde bulunan multiblok ile uyumlu olacaktır.
4- Hassas bağlantı borusu bulunacaktır.
S- (}az ayar yapılabilme özelliğine sahip olacaktır.
6- Şanzımanlı motora sahip olacaktır.
7- Skat girişleri olacaktır.
8_ Şebeke gerilimine maruz kalan dahili kablolamanın izolasyonu, doğru kullanrmda

meydana gelen elektrik zorlanmalanna dayanmalıdır
9_ Gerilim bigıantrsı ve limit anahtan bağlanhsı doğrudan bir konektör üzerinden

yapılır (DIN EN l7530l -803-4)
l0- Limit anahtarı fabrika ayarlarında olacaktır.
l l_ Alınacak olan malzeme, eski malzemeyle aynl ölçü ve özelliklerde olacaktlr.

12- Multiblok (SKP15.000E2) garantili olacaktır.

SKP 15:--TEü.ktro-hidrolik 
çallşan gaz armatürleri SKPt 5 VG ile sadece emniyet kapama vanası

(AçikApA) olarak çalışacak ve tercihen gazlı ateşIeme sistemlerinde kullanımı uygun

olacaklır.
- Yavaş açma ve hızlı kapama özelliklerine süip olacaktır,

- Malzeme etiket bilgileri aşağıda ki gibidir.

SKP15.000E2

cE-0085806144

22o-24ov-
50-60Hz
maX.13,5VA
-1O...+60'C
lP54Made ın Germany
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