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Sayı i

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin
göndermenizi,

2a9.07.2022

ihtiyacı olan Havalandırma Fançoil Parça Alımı işi satın aIınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

ZDL
DoĞRtj TEMiN

lİslr,ısi
S.Ntı

Dikkat Edilecek llususlar Ve Alım Şaıtları

Son Teklif Verme Süresi: 02.08.2022 Saat 10:00
l Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacakıır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici flrma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzcınc tcsliıııindç teklille be lirtileı,ı ka|ite ve ıııarka esas alıııacak, beı-ızer, ınuadili vb, Malzenreler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mcktupIa birdcn f-az-la ınalzcııc için tclil'göndcrilıııiş isc her kalçın ııalzeme içiıı teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerleııdirilıııeyecek, değerleııdirıııe tüın nıalzeıııeııin toplaın bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. VeriIeı süre içerisiı-ıde tesliııı edilıneyen teklit'ler değerlendirıııeye aIınmayacaktır,
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etınesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
1. Iedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belinecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgilı olarak 'IITUBts - ÜTS kayltlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödenıe yapnanıası halinde oluşan zarar ııedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir,

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alaçakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
'leınliknaınelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludrır.
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T.c. sAĞtıK BAKANLıĞl

vüneĞin DEvLET xesreıuesi

TAvAN ripi rıııcoiı- ıvıoronu rrxıtix şınrııeıvıesi

A.TEK ıvıiı-ı_i raıucoiı- rrrı,ıix şARTNAMEsi (8 ADET)

t, Yüklenici firma teklif vermqden önce şartnamedeki bilgilerin yeterli olmaması kanaatinde

olursa hastanemizdeki mevcut fancoili teknik birim kontrolünde yerinde inceleyerek ona göre

teklif verebilir.

2, Fancoil motoru kanatları takılı, davlumbazı takı|ı olarak verilecektir.

3. Fancoil motoru kablolu ve soketli olarak teslim edilecektir.
4. Fancoil motoru tek milll o|acaktır.

5. Fancil motoru çift motor olacaktır.
5. Fancoil motoru voltajı 220-240 volt olcaktır.

7. Hızı (devir/dk) en fazla 1300 olacaktır.

8. Fancoil 3 (üç) devirliolacaktır.
9. Kapasitör (pf) 12,5 olacaktır.
10. Fancoil 3,2 amper olacaktır.
11. Fancoil motoru üretim ve imalat hata|arına karşı en az l(bir) yıl gBrantili olacaktır.Yüklenici

firma garanti belgesini mırıayene kabul aşamasında teslim edecektir.
12. Fancoil motoru hastanemizde mevcut bulunan fancoil motorlarının birebir orijinali ya da

muadili olacaktır.
13. Nakliye işlemleri yüklenici firmaya ait olup hastane idaresinin belirlediği yere konulacak,

montajve demontaj işlerrıleri sözleşmeli bakım onarım firmasıtarafından yapılacaktır.

14. Fancoil motorunun sağlıkIı ve istenilen şekilde çalıştığı görüldükten $onra onay verilecektir.

B.çiFT MıLLı FANcoıL TEKNıK şARTNAMESı (13 ADET)

KüçÜK(l ADET);

1. Yüklenici firma teklif vermeden ön." ş..tn.medeki bilgilerin yeterli olmaması kanaatinde
olursa hastanemizdeki mevcut fancoili teknik birim kontrolünde yerinde inceleyerek ona
göre teklif verebilir,

2. Fancoil motoru kanatları takılı, davlumbazı takılı olarak veri|ecektir.

3. Fancoil motoru kablolu ve soketli olarak teslim edilecektir.
4. Fancoil motoru çift milli Qlacaktır.
5. Fancoil motoru tek motor olacaktır.
6. 0,5A olacaktır.
7. Fancoil motoru voltajı 22o-24ovolt olacaktır.
8. Hızı (devir/dk) en fazla 1100 olacaktır.
9. Fancoil 3 (üç) devirliolacpktır.
10. Kapasitö r (1ıf| t,25-2,50 olacaktır.
11. Fancoil motoru üretim ve imalat hatalarına karşı en az l(bir) yıl garantili olacaktır.yüklenici

firma garanti belgesini muayene kabul aşamasında teslim edecektir.

&



12. Fancoil motoru hastanemlzde mevcut bulunan fancoil motorlarının birebir orijinali ya da

muadili olacaktır.

13. Nakliye işlemleri yüklenici firmaya ait olup hastane idaresinin belirlediği yere konulacak,

montaj ve demontaj işleınıleri sözleşmeli bakım onarım firması tarafından yapılacaktır.

14. Fancoil motorunun sağlıklı ve istenilen şekilde çalıştığı görüldükten sonra onay verilecektir.

oRTA BoV FANcoiL (1o ADET);

1. Yüklenici firma teklif veıimeden önce şartnamedeki bilgilerin yeterli olmaması kanaatinde

olursa hastanemizdeki mevcut fancoili teknik birim kontrolünde yerinde inceleyerek ona göre

teklif verebilir.

2. Fancoi| motoru kanatları takı|ı, davlumbazı takılı olarak verilecektir.

3. Fancoil motoru kablolu ve soketli olarak teslim edilecektir.
4. Fancoi| motoru çift mi|liolacaktır.
5. Fancoil motoru tek motoıi olacaktır,

6. 0,64 olacaktır.

7. Fancoil motoru voltajı 220-240 volt olacaktır.
8. Hızı (devir/dk) en fazla 1100 olacaktır.
9. Fancoil 3 (üç) devirliolacaktır.
10. Kapasitör (pıf) 2 olacaktır.
11. Fancoil motoru üretim ve imalat hatalarına karşı en az l(bir) yıl garantili olacaktır.Yüklenici

firma garanti belgesini mLıayene kabul aşamasında teslim edecektir.
12. Fancoil motoru hastanemizde mevcut bulunan fancoil motorlarır.ıın birebir orijinali ya da

muadili olacaktır.

13. Nakliye işlemleri yüklenici firmaya ait olup hastane idaresinin belirlediği yere konulacak,
montaj ve demontaj işlerııleri söz|eşmeli bakım onarım firması tarafından yapılacaktır.

14. Fancoil motorunun sağlıklı ve istenilen şekilde çalıştığı görüldükten $onra onay verilecektir.

BüyüK Boy FANcoiı. (z ıoer);

1. Yüklenici firma teklif veı,meden önce şartnamedeki bilgilerin yeterli olmaması kanaatinde
o|ursa hastanemizdeki mçvcut fancoili teknik birim kontrolünde yerinde inceleyerek ona göre

teklif verebilir.

2, Fancoil motoru kanatları takılı, davlumbazı takılı olarak verilecektir.
3. Fancoil motoru kablolu ve soketli olarak teslim edi|ecektir.

4. Fancoil motoru çift milliolacaktır.
5. Fancoil motoru tek motor olacaktır.
6. 1,4A olacaktır.

7. Fancoil motoru voltajı 22a-24O volt olacaktır.
8. Hızı (devir/dk) en fazla 11.00 olacaktır.
9. Fancoil 3 (üç) devirliolac4ktır.
10. KapasitÖr (pf) 2,5 olacaktır.
11. Fancoil motoru üretim ve imalat hatalarına karşı en az l(bir) yıl gprantili olacaktır.Yüklenici

firma garanti belgesini muayene kabulaşamasında teslim edecektir.
12. Fancoil motoru hastanernizde mevcut bulunan fancoil motorlarııtrın birebir orijinali ya da

muadili olacaktır.
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13. Nakliye işlemleri yü firmaya ait olup hastane idaresinin iği yere konulacak,

montajve demontaj i leri sözleşmeli bakım onarım firmasıta n yapılacaktır.

14. Fancoil motorunun sağlı ı ve istenilen şekilde çalıştığı görü sonra onay verilecektir.

Yüreğir


