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Harran Üniversiıesi Araştırma ve Uygulama Ha§tane§i

Sıra No:00527

Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı:

Fiş Kodu

TEKNiK SERViS MALZEME ALIMI
:

Fiyalar KDV Hariç olarak ve.ilmelidir. Malzemelerin Markast veJa Özetliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgu|amasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. ScK odenir/odenmoz teklifte belinilecektir.
sUT kodu bclinilmeyen teklifler değerıendirme dışı bınkılacaktr. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belinilecekir.
sUT fiyattnı aşan teklifler dgğerlendirme dlşı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadlı.
ScK Tarafından UBB'den kalnaklanan kesintiler durumunda yükleniciy€ ödeme yaptlmayatak ve yütlenici hiçbi. hak ıalebinde
bulunmayacakttr.

Tcklifveren istekliler yukandaki |üm maddeleri şansız kabul ctmiş sayılacalıır.
Son Tek|if

Tarihi: l3.07-20l8
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*Tanımlayıcı firma bi|gisi olmalı ve teklif iIe birlikte

sck

sorguIama sisteminin çıktısı

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Adre§: Afaşıl.ma ve Uygulama Hasıanesi osmanbey Kampüs0 ŞANLIURFA
|nibaı lelefon ]Tel.: o (414) 344 4l 65 Faks :0(4l4)3444l69

leklif ile bir|ikte verilmelidir

Poz No:

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu oİmak zorunda olduğundan ,teklif edilen tüm malzemeler idare onayl alına.ak
getirilecektir. idareye verilecek numuneler araslndan seçim yapllacak olup, idare ilave numune
talebinde
bulunabilir.Malzemeler i li standartlarü ve belirtilm
tariflerinika lamalIdIr.
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Kompakt tip
el}€lll polyester elekliks€l
mekaniks€l dayanım daha yüks€k gOvde
U L_94 standaldlna 9Öre
yanmaz]lk slnflna
uygun, sü.ekli olarak
az 1 50 a dayanabilen
mamul haval orlamda
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slnlrlama özelliğl olan, aşletrne klsa
kesme kapasitesl minimum
50 lcu olan kompakt şalter temin
montajl. Kesme kapasilesi
be]i rtilen değerden yğksek oldUğ unda. 71 5-300 deki fryatlar
20 arltrıll r monlaj bedeli aİtn lmadan
uygulanll (
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ln
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1600 Ae kadar odfaze) lcu:65 kA EIektfonik, l1 : (o,4- 1)lnTab]o a*asl montaj| ıçjn
kompakl tip temik ve manyetik koruyucu]u şalteder: Ts 1058 EN 60947-2
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Xğnpaki üp, cam elyafl poltĞslea, obkmkselve mekaniksel d4ıanlml daha yukek g6vde ve uL-94 starıdardına göre Vo yanınaztlk
stnftna
süĞkli olarak en az l50 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havall oİt]anıda kesrne yapan, el haaekeıınĞn ba5lmız aqırma
termik aşn aklm ve manyetik k|§a devİe koruyuğJ rğleled bulunan ( taifaze olanlaada üçer adet koruyuqJ ;b vardl; akım
)
'rıekaniahal|,
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özel|iiri o|an, işletne klsa devae kesme kapasite§i minimun % 50 lğJ olan kompakt şa|tel tğnin ve rrıonğl. Kesıııe ı<apasiesi
yüksek
aŞ6ğlda belinibn değerden
oldıJğUnda, 715-300 'dekifiyata. % 20 a.ttlnllr, mont]aj bede aftr nıadan ayrcn uygı.ııanır. l.ı:
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TsE şartlanna uygırn.montajl ıin gefekli bükümlef }€İinde gönİlerek Fg|acak bakr ba.a temin ve

