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Harran Üniversitesi Araşttrma ve Uygulama Hastınesi

Sıra No:03098
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adl: TEKNiK sERViS-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalaı KDV Hariç olalak verilmelidir. Malzemelerin Markası ve_ya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamastna göre en doşük 3 teklifbaz alınaçaktlr. sGK odenir/odenmez ıeklifte b€linilecektir.
sUT kodu belirti|meyen teklif'ler dğğcrlendirme dtşı blraktlacaktır. Paketc dahil olup olmadığı tekıiffe belirİilccekti..
sUT fiyatınt aşan tekliıer değerlendirme dlşı bırakıIacakıır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadtr.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan ke§inıiler durumunda yükleniciye ödcme yaplımayacak ve yoklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacahür.
Teklifveren i§tekİiler pkandaki tüm maddelçri şanstz kabuI etmiş §ayılacaktır.

SonTeklif Tarihi: 
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İ. Ao\t .

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çll:ıısı teklifile birlikte verilmelidir

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.
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Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 FLoRESAN IAı4BA §5W840 | ıso-eoEr :

' 
DALİ Diı4 8Aü.ANsr 2x26 w 10 ADET

3 DiMl4ER ANAHTAR 15 ADET

200 METRE

Genel
Topl am(KDV

Hariç)

Adre§: Aİqşılrma ve Uygulanıa Ha§ıanesi o§manbcy Kampüso ŞANLIURFA
inibaı telcfon I Tel.: 0 (4|4\344 4l65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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ELEKTR MALzEME TEs

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan,Teklif edilen tüm malzemeler idare
onayl allnarak getirilecektir. ldareye Verilecek numuneler araslndan seçim yapllacak olup, ldare ilave
numune talebinde bulunabilir. Malzemeler ilgili standartlan ve belirtilmiş poz tariflerini karşılamalıdır,

Malz€me cinsi Birim Miktarı

36w Floresan Lamba 1507a0-152

'83) 
qgun. CG ,Ol _A

Dali (orital oim Edilebilır) Balastl Armatİ. (2x36w TL_D Amatür i9n) ,10

K_EöBF, 34

amaÇl. du.durma) ve ampul d€ğjştnldiklen sonra balasl otomatik olarak slfırlanmahdlr Aşln Pbeke voltal!. yanllş bağlanıl ve
yanlışarnpul *ullanlmına karşl kofunnahdır.

lleDimmer manda ileceked lloresan armalürlea ullak Danllacak baelektlonlk kuliastlar lan|ç| llaca d anahtarlaala
olaca ballktl 0 sauygun Program titreşimsizşlangç] ,5aleşıeme naye oleikl Ilçakçi29ıslz şma. ldsl.oboskopik Ampul

elektrotlall önceden lslli kul ö.nrünampullerjn azalde olmaks ]lpaÇ| kapa malldll llsağla guç.
ndaki b(şebeke Voltajl dalgalanmalardan %3'den 00'e1 kadarbağj şlk ka lldlarna Durdu deVresisağ

I 5 ndeallzalandğlnda liksanjye iç| elkinleştırilmelidi (güven

DimmerAnahtar 15

oz,31 23o akkor atma aT 40"600 LE elektlonl khaloien aydl.ı halojen
lalmalarln DALl ba]astı fluoresan rlerarmalüi k!l lablenlanl dimampul lçln anahta her mal2emesi ıl.dahmontaj

1x4mm2 NYA Kablo 100
oz_130 HO5V2,u 105'c HOry2-U 105'c Ts HD2r.7 s2/VoE0281-7HD21.7 s2 -ao / +1o5'c ilgali §tandartan karş|hyan

nıalzemenin temini ve iŞ yerine naklidahil.

1İ6mm2 NYA Kablo M 100

oz_131 HO5V2_u l05.c HO7V2_U 105.c Ts HD 21.7 s2 / VDE 0281_7 HD 21,7 s2 -ao / +105.c iloali slandaİtan karşlayan
malz€menin temini ve aş yeaine naklidahal.
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