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-Fiyala, KDv Haiç o|arak vcrilmetidir. Malzrmçlc.in Markası veya Ozetliğ ınuıtaka b€linilnelidir.
-UBB sorgulamasma göİe en d0şaık 3 tcklif baz alınacaktır, SGK Ödenir/Öde.mez teküifte belinitccektir,
_sUT kodu belirtilıneyen teklifl€f değertendirme &şt bı.alotacskür. P.kğe dahil oluP olmaüğ teklifte b€linilecektir.
-sUT fiyatıfu aşa, teklifler değerlendirmt dlş! brak lac4ltr. odemeler muayene kabul sonrssı 1-3 Ay arasındadrı.
-SGK Tarıfından UBB'den kaynaklanaı kesiatiler duİumuıda yüHenici}€ ödeme yapılmayacak ve y{iklenici hiçbir hak talebinde

bülunmayrcsktiİ.
-SGK Odenir/Ode.mez
-Pakeıe dahildir/dahil değildir
_Taıtml8yıcı Fi.ma bilgisi olmalı ve teklifbirlike sGK sorgulamsrn sisteminin çıktı§ı teHifile birlilte v€ri|melidir.
-Teklif forınunda beliıtilmiş olan sfn Kodlan ve UBB Firma Tanrİ ayıcı No eşleşmelidir.
-T€klifı€ren istekliter üukarıdaki tüm maddeleri şaİt§rz kabul etmiş sıylacaktır.
ldaİe No : 63760.3 8.32.00.0I .330
ldare Ad! : Haıran Üniversitesi Araştuma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için )G,lL dosyası için gerek|i idari bilgiler yıkarıda bildidlmiştiı.

§on Tcklif Tırihi: l9.12.20t8

+Tanımlaycı firma bilgisi olınalı r,e tçklif ile birtikte scK sorgulama §isteminin çtkt§l teklifile birIikıe verilııelidiı

s,ı{o Mal / Hizmet Adl M ikta rl Birimİ Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlaylcl Firma ve uBB

1 F/ TORBA RLTRE 510 ADET

2 F9 KOMPAKT FİLTRE |94 ADET

HIDROUK YAĞI 200 uTRE

4 KOMPRESÖR YAĞr 100 LITRE
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F7 TORBA FiLTRE (Taze Hava Filtresi) ve F9 MINIPLANET FİLTRE (V KOMPAKT FiLTRE)
TEKNIK ŞARTNAMESI

F7 TORBA FİLTRE (Taze Hava Filtresi) TEKNiK ŞARTNAMESİ

S.\() F7 TORBA FiLTRE
öı-çüı-nni

ToPL.\]I

1 592 x 592x 610 |02x2 204
2 490 x 592x 610 92 x2 184

J 287x592x6l.0 6l x2 1,22

ToPLAM 5l0

:\DET

F9 MINIPLANET FİLTRE (V KOMPAKT FiLTRE) TEKNiK ŞARTNAMESi

1- Filtrelerin dış çerçevesi hijyenik PVC (plastik) malzemeden olacaktır.
2- Her bir kompakt filtre tekli kutularda olacaktır. Filtre kutularının ve filtrelerin üzerinde filtre

sınıfı, verimIilik, ölçü r,e seri nunıarasını belirtir etiket bulunacaktır.
3- Filtreler b1,-pass 1,apnıaması için siiziicti elamanı ve göı,denin tek bir kalıp halinde imal edilmiş

olacaktı ı,.

{- Filtre dış kasaları filtre nıalzemesine temas eden kısımlarında paftikül transl'eriııe ınüsaade
etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olacaktır.

5- Filtreler, toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, lıltrelerin ve
kolilerin üzerinde ölçüleri ve filtre sınrfi yazılı olacaktır.

6- Filtreler uluslararasr geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birisine sahip olacaktır. (ISO.
TÜ]V. TSE \b.)

7- İhalel,i alaıı firma. isteıni yapılan filtreler için EUROVENT sertifikasünı (Türkçe noter tercün-ıeli)
ihale dosl,asında veya teklifiyle birlikte bulunduracakır.

8- Filtreler fabrikasyon üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yl garanti kapsamında olacaktır.
9- İhaleyi alan firma siparişte istenilen filtreleri Hastane Teknik Servisi tarafından görevlendirilmiş

bir Teknik personel gözetiminde Hastanemiz Ayniyat birimi depolarına teslim edilecektir.

F9 K()\l P .\ KT ADET TOPL.\\l
1,1L,tItl.] 0ıç(, 1.1,.l{I

592r592x292
490x592x292

NoT: yliklenici. filtrelerin İdare taralından onavlannıası içiı-ı. ı-ıumunelcrini Idarevc tesliııı

S.\o

]
6.+

34 x2
32x2

68

J 287 x 592x292 3| x2 62
ToPLAM 19-1

edecektir. Eksiklik tesiı edilnresi durumunda. eksikliklerin giderilmesinden sonra İdare taratlııdan

icKnlker
tlğıcvin' ıcöı

l- Filtreler DIN EN 779 standartlarına uygun F7 sınıfında sentetik fiber malzemeden imal edilmiş
olacaktır. Filtre verimleri bu standartlara uygun olacaktır.

2- Filtre elyaf birleşimleri dikişli yöntemle ve dikiş sonrası 1st tekniği ile birleştirilmiş olacaktır.
3- Torba filtrelerin kasaları paslanmaz çelikten (galvaniz sacdan) malzemeden yekpare olarak imal

edilmiş olacaktır. Her filtre naylon torba içinde ve karton kutulu olacaktır.
4- Filtreler %90 RH nem ve 80 oC sıcaklıkta çahşmaya dayanıklı olarak imal edilecektir.
5- Başlangıç basıncı 80 Pa. final (son kullanma) basıncı 200 Pa olacaktır.

l

onaı lanan fi ltrelerin teslimi gercekleştirilecektir.



ENDÜsTiYEt HiDRoLiK YAĞ TEKNiK ŞARTNAMEsi

Endüstriyel hidrolik sistemler için kullanllacak hidrolik yağ;
yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve üstün katlk paketi kullanılarak imal edilmiş, yüksek
performanslı hidrolik yağ olmalıdır.

uYGuLAMAIAR
- Endüstriyel hidrolik sistemler

TiPiX özEttiXLERi
- Yoğunluk: 891 kglm3 - 15 "c
- Viskozite: 100 mm'/s - 40 "C
- Akma Noktasl: 24 'c
- Ambalaj Tipi / Kapasitesi: Bidon / 20,0 Lt

PERFoRMANs özELtİKtERi
Termal kararlılık

- Oksidasyona dayanım
- 5uya karşı dayanıklı|ık
- olağanüstü aşınma önleme performans|
- Mükemmel filtrelenebilme
- Mükemmel havayı defetme ve köpüğü önleme
- İyi sudan ayrılma
- Yüksek sıcaklıkların söz konusu olabileceği modern hidrolik sastemlerde termalkararlılığı çok yüksek
olmalıdır. Yüksek sıcak|ıklarda dahi çamurumsu ürünler oluşturmayarak sistemde temiz ve güvenilir
bir çalışma sağlama|ıdır.

- HaVa, su ve bakır varlığında oksidasyona dayanımı çok yüksek olacaktır.
- Nem mİktarının yüksek olduğu çalışma şartlarında dahi yüksek kimyasal kararlılığa sahip olacaktır.
Bu özellik uzun yağ ömrü sağlarken paslanma ve korozyon riskini de minimuma indirme özelliği
olaca ktlr-

- Hidrolik sistemlerinde kullanılan ultra-hassa5 filtreler için uygun olacaktır. Normal şartlarda
filtrelerin tlkanmaslna sebep olan su Ve kalsiyum karışması durumunda dahi özellikleri etkilenmemeli
- Köpüğe sebebiyet vermeden havayı hızlı şekilde uzaklaştırmalıdır. Havanın hızlı defedilmesi
kavitasyonu önler, oksidasyonu yavaşlatır, sistem ve yağ performansının korunmasını sağ|amalıdır.

Alınacak olan Endüstriyel hidro|!k yağ ve bidon numunesi mevcut olup, halen kullanmakta
olduğumuz aynı tip ve özelliklerde olan malzemeler tercih edilecektir. (ilgili birimde
numunelerimiz mevcut olup görüp incelenebilir)

in ıcÖı



YÜKSEK PERFORMANSLI HAVA KOMPRıSÖRÜ YeĞİ
rtxuix şenrırıı.ırsi

Hava Kompresörü Yağı Tinik Özcllikleri:
- Yoğunluk 15'C :088
- Aler,lenme Noktası : >f l0 oC ASTM D-92
- Viskozite :98
- Akma Noktası : < -90 oC

ı Hava kompresörü yağı bidonu etiketinde TsE damgası olacaktır.
o Hava kompresörü yağı Ts l l796 standardına göre iiretilmiş olacaktır ve etiketinde

yazı olacaktır.
o Hava kompresörü yağı plastik bidonlarda olacakıır.
. Her bidonda 20Lt hava kompresörü yağı olacaktır.
. yazılı olan bilgiler etikette olacaktır.

Alınacak olan Ytiksek performansh hava kompresörü yağ ve bidon numunesi mevcut
olup, halen kullanmakta olduğumuz aynı tip ve özelliklerde olan malzemeler tercih
edilecektir. (ilgili birimde numunelerimiz mevcut olup görüp incelenebilir)

ilüre in DCü^
ı(nlKer


