
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

YAKLAŞIK MALİYET
Sıra No: 02995
Konu:
İşin Adı: MüDÜRiYET BAKIM ONARIM
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası ve.ya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınaçaktır. SGK Ödenir/Odçnmez teklifte belirtileçektir.
SUT ko<tu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatınl aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödeme|er muayene kabul sonrası 1-3 Ay araslndadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklif veren isteklileryukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

SonTeklif Tarihi: La.\O. LoıX

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sck sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 ALIMINYUM KAPI 1 ADET

2 KARTLI KAPI KONTROL
sİsTEMİ

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kamptlsü ŞANLtURFA
irtibattelefbn:Tel.: 0 (4l4)344 4l 65 Faks :0 (4l4) 34441 69



A BLoK VE c BLoK zEMlN KAT MERDivgıı BAşLARı KARTLı e rçiş KApısı
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ŞvraX Tanh ve Sayısı: 0510612017-12107

A |JLOK VE C BI.OK ZI,]MiN KA,t, Mtiltl)İVtN BAŞI,AIı,ıNA ALÜMiNYUM
KAR]'LI GEÇİş KApıSı (-ı:\ı)ı-,|,) yz\pıL{vIASı işı.ERiNE Ai,r iıışna,ı"tEKNiK

Ş^RTNAN,lESİ

. l) Isı yalıtımlı Alüminyı-ıın doğrama inıali ve 1,erine nıontajı ( Elektrostatik toz boyalı
İdarece onannlış prqie. detay resin-ıleri ve beğenilmiş nunıunesine göre: sınıflandırma,
kinıYasal bileşinı. mekanik özellikleri. tasarııTı. ölçi.i ve kalınlık toleransları bakımından
ıner;cut standartlara ve teknik şaı-tııaııresine uvguı1 ekstrüzyonla biçimleııdirilmiş, taşıyıct
alüminylın doğraıııa profiIIcri (kasa. kayıı, kaııat profilleri) elektrostatrik toz boyalı
aliiminyuııı profillerle; lıer türlü bir ı,cya çift ekseııli, ııorınal açılır veya siirme vs. pencere,
canrekan, kapı kanadı ve kastısıııın v.b, labrikada in,ıali. her türlü ınontaj malzemeleri (epdm
fltili, montaİın vapılacağı verle (kör kasa vs) doğranıa arasıııda ısı. su, hava sızdırmazlığı
yalıtınıını sağlaınak için PVC| pestili (bittiııılti tblı,o baııt). ırıoııtaj dübeti vs.)ile yerine
takılması ve çalışır haldc tesliıııi. işyerine nakli. lıer ttirlıi ııralzeme zayiatı. işçilik, iş yerinde
yatay ve dtişey,taşınıa giderleri. nıütealılıiı karı ve genel giderleri ddhil.

NOT: l ) 'I'aşıy,ıcı altimiııyıııı,ı prolilleri stalik hesaba göre gerekli mukavenıeti
sağlaıtası şaılı ile 2 ııını 1*, o/o10) el kalınIığıııda o]acaktır. (taşıyıcı özelliği olmayan caın
Çıtaları. T bini profilleri. adaptör protilleri. köşebeııtler vs. gibi taman"ılayıcı profillerde bu şart
aranmaz).

2) Doğramalarıır köşe birleşimlerinde alünıinyum profilden mamul köşe bağlama
elemanı (ısı yalıtınılı olması halinde ısı yalıtımlı profilin hcr iki köşesine de) kullanılacak ve
koşeler preslennıiş olacaktı r.

3) Isı valıtımlı aItiıııiııı,uın proiiller eıı az iiç odacıklı olacaktır.

4) Boşluklar sedye bovu altinıiıı__vıııı laırıbri iist kısıııı 5 ınnı diiz canı ile kapatılacaktır

5) Alünıinyum iıı-ıalatı orijinal altiıninyun-ı reı-ıui olacaktır

6) Kapının lıer iki kanac{ıııclaki caıııa lıastaııe logostı vapılaczıktır

7) Kapılara y,apılacak t-,ılaı,ı kaıllı geçiş sisteıııi hastaııenıiz kartlı geçiş sistemine
uyun,ılu şekilde olacaktır.
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