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Srra No: 02778
Konu: Teklif Mektubu
iqin Adr: TEKNiK SERVIS - BAKIM ONARIM
Fiq Kodu:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasl veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
UilB sorgulamasrna g6re en d090k 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrfr teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatrnr aEan teklifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadlr.

SGK Tarafrndan UBB'den kaynaktanan kesintiler durumunda y{ikleniciye 6deme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bulunmayacakttr.
Teklif veren istekliler yukandaki tUm maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacakttr.

Son Teklif Tarihi: 04.08.2017

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin gtktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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1 BAKIM ONARIM 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):



TEKNIK MERKEZ qEVRE SULAMA HATI,ARI HIDROFOR SiSTEMLERi
GENLE$ME TANKI MEMBRANI'TEKNIK $ARTNAMESi

- Genleqme Tankr Markasr
- Genleqme Tankr Modeli
- Genlegme Tankr Kapasitesi
- Genlegme Tankr Basrncr
- Genleqme Tankr QapxYiik
- Genlegme Tankr Boflaz Qapr

Standart - NEMA
NEX 1000

l 000 LT
PNlO
800X2200mm
200 mm

Yukarrda Tip ve 6zellikleri verilen I adet genlegme tankrna ait membranrn;

- Genlegme Tankr Membran Boyu yaklagrk l560mm olmahdrr.
- Dayanrm srcakh[r -10 derece ile + 100 derece arasrnda olmahdrr.
- Hidrofor sistemlerinde giivenle kullanrlabilir olmahdrr.
- Malzemesi; EPDM, Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya

bunlarrn kan grmlanndan olmahdrr.
- Teklif verecek ytiklenicinin genlegme tankr ozellik ve cilgiilerini yerinde giirecek ve

yenilenecek membranrn eskisi ile aynr ozellik ve olgiilerde olmasrna dikkat edecektir.
- De[iqtirilen membranbo}az ve bafilantr noktalarrnda herhangi bir kagalrn olmamasr

gerekmektedir.
- Membran degiqimi aqamasrnda ve ig bitine kadar meydana gelecek ve bozulacak parga

ve yerler eski haline getirilecek ve bu igler igin ilave bedel talep edilmeyecektir.
- Genleqme tankr membranr defiiqtirildikten sonra etiket deferine gore gerek hava

yeterli basrnca getirilecek ve kullanrmahazr hale getirilecek ve sistem gahgtrnlarak
test edilecektir.

- ig bitiminde gereken gevre temizli[i yaprlacak ve genlegme tankr prpblemsiz ve

kullanrlabilir bir qekilde teslim edilecektir.


