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Harrın Üniversitesi Araştlrmİ Ye Uygulıma Hıstanesi

Fiyalaı KDV Hadç olarak vcrilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka bclinilmelidir.
UBB sorgulamaslna göre cn düşlık 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödeni./Ödcnmcz teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belinilmcyen teklifler dcğerlcndirme dışı bırakılaca}İtr. Pakete dahil olup olmadlğı tckliftc beliniıec€kıir.
SUT fiyalını aşan tckliiler değerlcndirmc dış! bırakı|acaktır. Ödemeler ınuayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadıı.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanaı kesintiler durumunda yükleniciye ödçme yapılmayacak ve yük|enici hiçbir hak talebinde
bulunmayacoktır.
Teklifvğen istekliler 1ukandaki tiım maddeleri şaltsız kabul etmiş saytlacaktır.

son T€klif Tarihi: l 3.*O t-2,o,t (

'Tanımlayıcı firma bilgisi olmülı vG teklifilc birlikte SGK sorgulama sistcminin çıktısı teklifile birlikte veıilm€lidir

İdare No : 63?60.38.32.00.01.330
İdıre Adı : Harıan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştil.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birim
Fİyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 KENAR AYDINLATMA
ARJrlATöRÜ

2 ADET

2 ÇtVRE AYDINıırrıA
ARMAToRu

7 ADET

3 45 WATT 6.6 A DUYLU AMPuL 5 ADET

4 RÜZGAR KONiSİ 2 ADET

5 PRoJEKrÖR 30 WATT LED
(MoNTN APARAru)

4 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adİ.s: Afaşıırma ve Uygulama Hastdtcsi osmanbey Kamplısr ŞANLIURFA
lİtib8t tcıefon : Tel.: 0 (4l4\ 3u 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 4t 69

s|rı No: 0&176
Konu: Teklif Mektubu
işın ı.aı: ıvıüoÜıİYET-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Birimi



Elektrik Teknik Şartnamesi
Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan, Teklif edilen tüm

malzemeler idare onayı alınarak getirilecektir. İdareye verilecek numuneler arasından seçim
yapılacak olup, idare ilave numune ta|ebinde bulunabilir. Malzemeler i|gili Standartlarl Ve
belirtilmiş poz tariflerini karşıiamalıdır.

GÖMME TiP HELiKOPTER PİSTi TEKERLEK
AYD|NLATirA ARinATÜRÜ lP65 (2 Adet)

KOYMA ALANl KENAR

Armatür gövdesinin dlş yüzeyi elektrostatik yöntemle havacllık sarlsl renginde boyanmış
olacaktlr. yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanl ve ampulü iıe birlikte
olmalldlr. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile ku|lanılabilecek yapıda olmalıdır.
Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtilen izolasyon trafosu sekonder
prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır. Armatürde ışığın pi|otun gözunü
almasını engelleyecek özellikte karşllık şapkası olacaktlr.
Armatür tek yönlü olacaktlr.
Ampu| 45W 6.6,4 PK3Od duylu olacakt|r.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktlr.
FAA L-823'e uygun iki kutuplu fişli olacaktır.
|CAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.
Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

YER üsTü TiP HELiKoPTER PisTi çEVRE AYDINLATMA ARMATüRü lP65 (7
Adet)

Armatür göVdesinin dış yüzeyi elektrostatik yöntemle havacılık sarısl renginde boyanmış
olacaktır. Yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanı verilmeyecektir, Ampulü
ile birlikte olmalıdır. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile kullanılabilecek yapıda
olmalıdır. Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtiıen izolasyon trafosu
sekonder prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda oImalıdır.
Armatürde ışığın pilotun gözünü almaslnı engelleyecek ve pist yüzeyini aydlnlatacak özellikte
karşılık şapkası olacaktır.
Armatür tek yönlü tipte olacaktır.
Ampui 200W 6.64 PK3Od duylu olacaktır.
Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır.
FAA L-823'e uygun iki kutuplu fiş|i olacaktır.
|CAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.
Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

45W 6.6A PK3Od duylu Ampul ( 5 Adet)

RüZGAR KoNisi (2 Adet)

FAA L-807 |CAO L-807 ve ANNEX 14 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Hafif
ruzgarda bile şişebi|en yaplda kumaştan imal edilmiş rüzgar çorapll olacaktır. Rüzgar şiddeti
Ve yönüne göre 360 derece dönebilecek yapıda olmaIıdır. Konik rüzgar çorabı yaklaşık 250
cm. uzunluğunda parçalı iki renkli olacaktır TSEffSEK belgeli olacaktır.

RÜZGAR KoNisi Direği için Pğektör 4 Adet 3ow Led lP65
(Montaj aparatı ile birlikte)

.3Ğı,U. ilJ,|
).,olsl


