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Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02605
Konu: Teklif Mektubu
iqin Adr: MORG SERViS| -24000 BTU KLiMA ALIMI
Fig Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr ve1,a Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna gdre en dtigtik 3 teklif baz alrnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrlr teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr agan teklifler delerlendirme drpr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.
SGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda ytikleniciye 6deme yaprlmayacak ve yiiklenici hiqbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler l,ukarrclaki ttim rnaddeleri garlsrz kabul etrniS sayrlacaktrr.

Son Teklif Tarihi: 23.06.201'l SAAI' l2:00

*Tantmlavrcr lirma bilgisi olmalr ve tcklil'ile birlikte SGK sorsulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

idare No : 63160.38.32.00.01.330
idare Adr : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygularna Hastanesi
Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.

S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1 SPLIT KLIMA 24OOO BTU 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Aragtrrmar ve U1'gularna Ilastanesi Osmanbey Karnpiistl $ANLIURFA
irtibattelefon:l'el.: 0 (414)344 4l 65 Faks :0 (414) 344 41 69



24.000 BTU DUvAR Tipi xr,iura g,lnrNaunsi

l- Solutma kapasitesi min.22.000 max.24.000 BTU olmahdrr.
2- Cihaztifaze (220Y-50 Hz) gahgmahdrr.
3- ig tinite ses seviyesi maximum dtiqiik fan hrzrnda 44 dbaolacaktrr.
4- Drg iinite ses seviyesi maximum dtiqiik fan luzrnda 59 dba olacaktrr.
5- Temizlenebilir hava filitresi olacaktrr.
6- Elektrik kesilmelerine kargr 24 saathafizakorumasr olacaktrr.
7- Voltaj dtizensizliklerine karqr (%10) karqr korumasr olmahdrr.
8 - Kablo su z uzaktat kumandah olacaktrr.
9- Agalr yukarr otomatik hareket eden flaplara sahip olacaktrr.
l0- Sa[a ve sola hareket eden flaplar manuel olacaktrr.
1l- Nem alma fonksiyonu olacaktrr.
12- Defrost ikazlarbasr olacaktr.
I 3- Microcomputere bafih termostat bulunacaktrr.
l4- Program saatiikaz lambasr bulunacaktrr.
15- Isrtma modunda drq tinite defrost oldu[u zatrranig iinite fanr durmahdrr.
l6- ig iinite fam 3 (iiq) devirli olacaktrr.(ytiksek,orta,itigiik)
l7- Yiiksek voltaja karqr korumasr olacaktr.
18- ig/drg tinite buzlanmasmr dnleme tertibatrna sahip olacaktrr.
I 9- Isrtma/so[utma yapmadan hava stirkiilasyonu yaprlacaktrr.
20- Cihazlann 3 (Ug) yrl garantisi olacaktrr.
2l- cihazlar minumum 10 yl stire ile yedek parga garantisi olacaktrr.
22- Cihaz heat-pumph Timer (on-off) olacaktrr.
23- Klimalarrn TSE-ISO Belgesi olacaktrr.
24- cihaz yerine montajr yaprlacak ve gahgrr vaziyette teslim edilecektir.
25- Bakrr boru,elektrik kablosu ve drenaj borulan mesafe uzunlu[una bakrlmaksrzm ve ilave

iicret istemeden gereken tesisat montajr yaprlacak ve klima problemsiz gahqacak gekilde
idarenin gOstereceli yere montaj r yaprlacaktrr.

26- Yukanda belirtilen Ozelliklerden herhangi birisine sahip olmayan klima iadesi olacaktrr.
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