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-Fiyalaı KDV Haıiç olaıak verilmelidir_ Matzemelerin Maİkast vcya Özelliği mutlaka bclinilme|idir.
-Ubn sorgutamasına gore en dgşok 3 teklifbaz alınacaıitr. sGK Ödenirödenmez ıekliffe belinilecektir.
-sUT kodu beıirrilmeren ıekliflcr değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belinilecektir.

-SUT fiyannı aşan teiliflcr değerlendirme dışı bırakılacatltr. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
_SGK taıaflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükteniciye ödeme yaptlmayacak ve yüklenici hiÇbir hak İalebinde

bulunmayacalıır.
-SGK Ödcniı/Ödenmcz
-Pakete dahildir/dahil değildir
-Tanımlayıcı Firma bilgiai ohai ve reklifbirlitte SCK Sorgutamam sisıeminin çıknş rcklif ile birlikle verilmclidir.

-Teklifformunda belidilİniş oıan sUT Kodlafl vç UBB Firma Tanımlayıcı No eşlcşmelidir.
-Tcklifvcreıı istekİiler yukandati tüm maddelcri şansız kabu! etmiş sayı|acaktlr.

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

Son Teklif Tarihi: lq.ll_,uo.f,

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı vc tçklifil€ birlikte sck sorgulama si§teminin çıklısı teklif ile birlikte verilmelidiı.
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50 TAKIMKAPI KoLUKAPIu1

TAKIMK KAPI KOLUTEK KAPIu 502

75 ADETK KAPI M3

ADET204 KAPI E

ADETNYU14 PENCERE KotU 505

Genel
Toplam(KDV

Adres: Aıaştırma ve Uygul.ma Hastanesi osmanbey Kaİnptısü ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : dogrudantenrin@harran.edu.tr
ihalc Mail Adresi : satinalma63 jotmail.com

lrİibat telefon: Tel.:0 (4|4\344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İlctişim : 0 (414) 3,ı4 41 78

ihate iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0



Malzemeler mevcut hastanemiz sistemine uyumlu olmak zorunda olduğundan, Teklif edilen tüm malzemeler
idare onayı alınarak getirilecekir.İdareye veri|ecek numuneler arasırıdan seçim yapılacak olup,idare ilave
numune talebinde bulunulabilir.Malzemeler ilgili standartlan ve belinilmiş teknik şartnamede şaİtlarınt
kaşılamalıdır.

çİFT KAPIL| PANiK KAPI KOLU TAKIMI TEKNiK ŞARTNAMESi(50 Ad€O

l - Çelik gövdeli panik bar kapı kolu o|acaktır.
2_ Tek nokta kilitleme sistemi olacaktır.
3- Sadece içeriden açışlım olacaktır.
4- YtDeyden çalışan gömme kilitli olacaktır.
5- Çift kapı kolu uzunluğu 59 cm olacakır.
6- Teknik şaftıamede belirtilen ğzelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna

karar verileceKir.

TEK KAPILı PANiK KAPI KoLU TAKIMI TEKNiK şARTNAMESİ(50 Adeo

l- Çelik gövdeli panik bar kapı kolu olacakır.
2- Tek nokta kilitleme sistemi olacaktır.
3- Sadece içeriden açışlım olacakır.
4- Yüzeyden çalışan gömme kilitli olacaktır.
5- Çift kapı ko|u uzunluğu 98 cm olacaktır.
6- Teknik şrtıamede belirtilen ğzelliklere göre numuneler denenerck ilrilnlerin uygunluğuna

karar verilecektir.

PANiK KAPI GöMMf, KiLİDi (20 Ade0

l- Nemefyangına dayanıklı panik fonksiyonlu gömrne kilid olacaktır.
2- 65mm backset 72mm aks mesafesi 9mm kol demirli olacaiiır.
3- Çelik çinko oval aynalt 24135 barelli tip panik foksiyonlu kilitli olacaktır.
4- Konnollu kilidleme kilit kapalt pozisyonda iken içerden her durumda açılır olaca}iır.
5- DIN sağ ve DIN sol uyumlu olacaktr.
6- EN 12209 EN l l25 standartlarında olackır.
7- Teknik şarmamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ilrilnlerin uygunluğuna

karar verilecektir

ALüMiNYUM PENCERE KoLU TEKNiK ŞARTNAMESi (5o Ade0

l - Alüminyum çinko alaşımırıdan olacalııı.
2- Parlak ve pürtizstız yılzey olacaktır.
3- Korozyona ka§ı dirençli olacalcır.
4- Yüksek mukavemete ka§ı dayanlklı olacaktlr.
5- Teknik şarhamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek tlılınl€rin uygunluğuna

karar verilecekir.
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İns Tot şikarl syen

PANiK KAPI MENTEşESi TAKIM ğangın Kapı İçin) şARTNAMESİ (75 AdeD

ı_Kapl yöntı DIN sol veya DIN sağ uyumlu olacalıcır.
2-Donanım:sabit milli,çift rulmanh olacaktır.
3-Mil çapı 14 mm Kahnhk:3 mm Yükeklik: l02 ınm olacaktır.
4-Paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.
5-Teknik şaltİıamede belirtilen özelliklere göre numuneIer getirilecek ve tlrtlnlerin

uygunluğuna karar verilecektir


