
HARRAN

T.c.
Hırrın Üniversitesı Araştlrma ve Uygulama H8stanesi

TEKLiF FoR[tU

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: TEKMK SERVİS - BAKIM oNARlM
: Teklif Mektubu
: 30739
: 0097

-Fiyalaı KDV Haıiç olarak verilmclidir. Malzemçleıin Markası veya Özelliği mutlaka be|irtilmetidi..
-UBB soİgu|amastna göİc en diışük 3 teklifbaz atlnacaktlr. SGK Ödenir/Ödenmez tekliffc betinilecektir.
-SLrr kodu belirtilmcyen tekliilcr dcğerlendi.mc dışı bırakılacaktır. Pakcto dahi! otup olmadığt teklifte btlinilecektir.
-SUT fiyatnt aŞan tcklifler değcrlcndime dışı bırakılacakh.. Ödemelcr muayene kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.,SGK TaIafmdan tJBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talğbinde
bulunmayacaktır.
-sGK Ödcniİ/Ödenmez
-Pakete dahildi./dahil değildiı
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve tcklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktlsı tek|ifile birlikte veıilmeİidir.
-Teklifformunda belirtilrniş olan SUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eş|eşmelidir.
-Teklifvğen istcklilcr }.rık ndaki tilm maddcleri şansız kabul eımiş sayı|acaliıır.
-ıdare No : 63760.38.32.00.0I.330
ldare Adı : Harran Ünivenitesi Araştrma ve Uygulama Hasıanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 28.12.2018

rTanımlaytct firma biıgisi oımalı ve teklif ile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıkıısl teklif i|e birlikte verilmelidir

S.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim Toplam Tanımlayıcı Firma ve uB8

1 BA|CM ONARİM 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Ar§tiİrİla vc Uygulama Hastane§i osmaırbcy Kampıls0 ŞANL|uRFA inibaı ıelefon: Tel.:0 (414) 3,14 44 44 Faks
Doğrudan Tcmin Mail ; dogrudantcmin@harran.edu.tr
lhale Mail Adresi : satinalma63@]totrnail.com

Doğrudan Temin iletişim : o (4l4) 344 4| 78
Ihale lletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 0o

Fiyat Fiyat



-
a

HAVA KOMPRESÖRÜ VİDA GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TİPi
rıln min rpm
P shaft kW
Weighı
Ql mr/nıin
Pl bar (a)

P2e bar (ii)

:Ylvü22
:2750
:22
:48kg
: 2.50
: l,000
: l3,000

- Hava kompresörü Vida gıubu, VMX vidalanndaki ıotorlar en uygun verimlilik için
pratik olaİak temassız olacaktır.

- Aşınma parç aları en az seviyede bulunmalıdır.
- Bakım ihtiyacı dul,an emişiegzoz valfi hiç bir şekilde bulunmamalıdır.
- Bakım koşulları ve çok uzun bir hizmet ömrüne sahip olmalıdır.
- Genel revizyonu en az 20.000 çalışma saatine kadar ertelenebilmelidir.
- Hava kompresörü Vida grubu, eski malzemeyle aynı tip, ölçü ve özelliklerde olacaktır
- Hava kompresörü Vida grubu en 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

İOĞA
T3knıker


