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: Yaklaşık Maliyet
: TEKNiK SERVİS MALZEME ALIMI

Sayın

idaremizin ihtiyacl olan aşağıda cins mikar yazıIl TEKN|K sERVlS MALZEME ALlMl allml işi 4734 saylll Kamu

lnaıe xanunu uyarınc; ihale edilö"ı.tır. e, işin yaklaşık maliyetlerinin hesaplana bilmesi için K,D,V hariç fiyatlarının

kaşılarına yazı'iarak 07.08.20l8'e kadar bildirilmesi rica ederim,
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&UYEI UNVAN&
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İnibaı tel€fon : Tel.: o (4 |4' 344 u 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00

Doğfudan Tcmin İlcüşim : o (4l4) 3,14 4l 78

inaic lıelişlm : o (lıl) 344 4ı 65-58l0
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Genel Toplam:

Adie§: Aİaşılrma ve Uygulaına Hastanesi o§manbey Kamp050 ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : dogrudantemin@harran,edu,ır
iııal-e Mail ıaresi : satina]ma63(ahotmai|,com



ELEKTRiK MALZEME LisTEsj
fulaıze,nel€f mevcut sisteme uwmlu olmak zoaunda olduğUndan,Teklif edilen tüm malzemeler idare onayl al|narak gelirilecektir. idareye veriıecek
numuneler aEslndan seçim yaplhcak olup. ldare ilave numune t]alebinde bulunabilil. Malzeme|er ilgili standadlan ve be|irtilmiş poz l,aaiferini
ka§lhmalldlr.

Poz ı{o Malzeme cinsi Birim Miktarl

791_311

3r,5 mm, NHXMH Kablo ile besleme hattl MI 1000

Crs EN 50525_3-31 standardlna uygun) Elektrik lç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcul listelere göre faz ve nöt iIetkenlen lEc 60332
Part3.1 Kat,c, lEc 60751nomlanna uyoun, plastik izoıeli (Ho7z.o7zl,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı

temini

oz-1 3t1,5mm TTR Kablo Ml 100
3x,1-5 mm2 F\^/_n.Ts 936YA UYGUN NYMHY iLETKENLER

oz-2 3)€,5 mm TTR Kab|o Mt 100
312-5 mm2 Fw-n.Ts 936'YA UYGuN NYMHY ILETKENLER

oZ-3
Y||dIz bas|l ağac Vidas| (ceŞitli ebatıa.da) Kul 10

yldlz başİ ,havşaİ dayanlkh , dübel ve ahçap montaına uygun olmal|. çeşitli boylarda (rOmm-20mm-30mm,50mm4omm) o]acakll.

oz-4
sarill led lamba 50

120 süper parlak led lambadan oluşUr, elektrik ıesildiğinde otomatik devrey€ devreye gilen, devamllelektrikl€ çahşan %90 elektrik tasa rrıJfu

sağayan 6volt şarjllaküye sahap,3-4 saat şarjile onalama 15 saat çalış.bile n TsE B€lgeli tarantill olacakır

oz-5

§lviüstıi tıormaı Anahtaı 30

(Ts _ 4915)'e uyoun sıva altlnda kullanllacak şekilde, 250 ve. en az 6 A,e dayanabi|ecek kontaklan ve vidall bağlanll uçlan bulunan,
yanmayan malzemeden gövdeli ve lapakİ normalanahtar lemina,

125-905
lşaret lambasl 500 V (san-Klrmlzt-Yeşil) Ad 150

Gömme tipte, istenilen renkle,led ışlkll işaret lambasl TsE belgeli garantlli olacaktür

oz-6
Y|ldlz başll ak|lll Vida (Çeşitli eballarda) Kul 10

yldE başh ,hav9h dayanlkh , dübe| ve ahçap montajlna uygun olmaİ. çeşitli boy|arda (10mm-20mm-30mm-50mmsomm) olacakl|r

oz,7 3x2.5 mm2 50 mt. Mdkalall4 ikablo 1

nda 3İ2.5 mm2 kesitinde 4 riu li makalallTsE

oz-8
Çantalı 5lcrk silikon tabanca5l ve silikonu 1

Pbniİçantaİ rs(ma 8ücü 2oow, b€kleme gücü 16w, çahşma gücü 45w- ı00/2lıo v çak§ma 8erilamı 15ııma süresi7 dk.,11mm çubıJk- eritme ı5sı

206c -ağrl,İ 32o8l. - 50 ad.silikon ileTsE bel8€li Gara ntili olacakıli

oz-9
Ray klemens 100

Pano iinde aaya monte editen devrelerin bağlanl|lannı aktarmada kuılan|lan TsE belgeli olac€klır

oz-10
Rav klemens köorü bara 100

Pano içinde raya morıie edilen devrelerin bağlanlliaflnl akt]armada kulİanllaa köpfü baras| TsE belgeli olacakl|a

oz-11

Toprakl| paiz slvaaltı çocuk emniyetli 500

Ts.4o,a uyoun. slva altında kullanılacak şeki|de 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontaklan ve vidah bağlanıt uç]an

bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli nomal paz temin', her neva ufak malzeme, gavenlik hatllna bağlanabilecek kontaklan

bulunan toplakll priz

oz-12

5

AlinYumdan 45İ45 cm ebatlannda yağmur ve kuş 8irmesin i engelleyen panjurve telden Ya pllm lş olacat.TsE onaYh makemeden imaledalecehir
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