
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygu|aına Hastanesi

Sıra No: 02997
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: ÇOCUK YOĞUN BAKIM- SALON TPİKLİMA ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
Uİ}B sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenİcİ hİçbir hak talebİnde

bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

son Tekıif Tarihi: 9l, lO. LOlt

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 637 60.38.32.00.0 1.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap kaydı için xML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fivat

TopIam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 SALON TIPI KLIMA 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulanra Hastanesi Osmanbey Kampüsü ŞANLlURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (414) 34441 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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AMELİvATHANE üruirpsi MERKEzi srpniıiznsyoN içiN
SALON ripi spı-ir,xı,ivıı ciHızı rnrcNiK şARTNeıuBsi

KONU: Bu Teknik Şartırame; Harran tiniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde
kullanılmak üzere ilıtiyaç duyıılan soğutııra kapasitesi 48000 BTU/h 'lük salon tipi split klima cihazının
teknik özellikleriııi kapsanraktadır. (Kliıı-la ıııarkalarında olabilecek kapasite farklılıklarıııa göre +l- o/o7

toleranslıdır.)

l. Cihaz; ( TS 7936 EN 60335-2-40,T5 EN 8l4-3, TS EN l4511-4 )standartlarında olacaktır.

2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.

3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
6. İç ünite fanı iiç kademeli olnralıdır.
7. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma teılibatlı olmalıdır.
8. Alçak/yüksek basırıca karşı korı"ıma tertibatı olmalıdır.
9. Isıtma, soğutma yapmadaır lrava sirkülasyoı,tu yapabilmelidir.
l0.Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirıııeden nem alma özelliği olmalıdır.

1l. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli
olmahdır.

l2.lsıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici

özelliğe sahip olmalıdır. Yöırlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.

l3. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını öııleyen tertibata sahip olmalıdır.
l4.Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
l5. Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır.
l6. oda termistörü arızaikazı olmalıdır.
l7. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
l8. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.

19. İstenilen sıcaklığııı ve ça|ışına ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD
ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.

20. U zaktan k umanda o lmad an ça l ı şt ı rı l ab i l i r o l nıal ı d ı r.

21. Dış ortam sıcaklığı 0 oC kadar iken ısıtma yapabilnıelidir.

22. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslinr edilmelidir.
23. Dış ünite ve kullanılacak koıısol fırın boyalı olmalı. dış ortamdan etkileırmeyecek yapıda

olnıalıdır.
24. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnanede beliıtilen özelliklerin bulunduğu

orij inal kataloğu olmalıdır.
25. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde

açıkça belirteceklerdir.
26. Teklif verecek yükleniciler ve servis tarafından mahalde gereken keşif yapacak ve tüm detaylar

kontrol edilecektir.
27.Cihaz İdarenin onayına sunulacak ve kabuledi

flüseyiıı Üı3,.-iı"{.

ılıonte edilecektir
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28. Takılacak klima, istenilen mahalde cihaz|arda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte
yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenileı,ı btitün fonksiyonları sağlar şekilde ve

çalıştırılarak tesl im edilecektir.
29. Bakır borular, kablo (metra.i uzunluğuna bakılmaksızın), otomat ve kutusu yükleniciye ait olup ek

bir bedel talep etmeden cihazı çalışır ve problemsiz bir şekilde teslim edecektir.

30. Dış ve iç ünite konun-ılarına bağlı olarak, boru. kablo bağlantı noktaları ve geçiş güzergahları İdare

görevl ilerince bel irleııecek ve bunı.ııı dı şına çı kı l n-ıayacakt ı r.

3l.İşletmeye alındıktan sonra enaz2 yıl cihaz, l0 yıl parça garaırtisi ve temini sağlanmalıdır.

l. Birime takılacak klimanııı iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu

sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak

şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları şaft içerisinde ve asma tavan arasından, klimanın sorunsuz

çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.

3. Klimanın takılacağı ( iç ve dış tinite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.)

yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcrıduııa uygun şekilde yapılmalıdır.

4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uyguıl bir gidere bağlanacaktır.

5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik lrattı, ıııevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin

göstereceği uygun yerden çekilecektir.
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KLİMA MONTAJI:




