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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
29.09.20ra2

Hastanemizin ihtiyacı olan Havalandırma Fancoil Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim
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MAl.,ZEME ADI Miktar Birim Birim Fiyat \plam lutar
SOĞUTMA SERPANTİNİ

J Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: O3.L0.2O22 Saat 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır,
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden tbzla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya a},rı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6, Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
'7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numaras| ile Sut kodunun belirtecektir,
8. Tedarikçi firma bunlann Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur, Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazıl.ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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1. Konu

Bu teknik şartname, Adana Yüreğir Devlet Hastanesinde bulunan AHU13, AHU 32

VE AHU 6 hijyenik klima santrallerinde kullanılan soğutma serpantini teknik özellikleri ve
ilgili diğer lrususları konu alır.

Soğutma serpantini Kasım ayında çıkarılacak ve en geç Şubat ayında montajının
yapılması gerekmektedir.

2. AHU 13 Soğutma Serpantini Özettikleri

1. Soğutma serpantini bakır borudan olması gerekmektedir.
2. Bakır boru çapı 2,5 inc olmalıdır.
3. Bağlantı boru uzunluğu 30 cm olmalıdır.
4. Serpantin alüminyum lamellerden oluşmalıdır.
5. Serpantinin soğutma kapasitesi 183 kw olmalıdır.
6. Serpantin ölçüleri I36X32XI15 cm (uzunlukxenxx ytikseklik) olmalıdır.
7. Ürtln firma tarafından montaj demontajı yapılrnalıdır.
8. Ürün en az2 yıl garantili olmalıdır.
9, Ürtln rıijyenik klima santrali ölçülerine uygun olmalıdır.
10. Ürtin HKS sistemine takılıp çalıştıktan soffa ve yeni doğan yoğun bakım biriminin

istenilen sıcaklığa geldiği kontrol teşkilatı tarafindan kabul edildikten sonra uygunluk
verilecektir

3. AH[I32 Soğutma Serpantini Özellikleri
1. Soğutma serpantini bakır borudan olması gerekmektedir.

2. Bakır boru çapı 2,5 inc olmalıdır.
3. Bağlantı boru uzunluğu 30 cm olmalıdır,
4. Serpantin alüminyum lamellerden oluşmalıdır,
5. Serpantinin soğutma kapasitesi 182 kw olmalıdır.
6. Serpantin ölçüleri klima santralinden çıkarıldıktan sonra ölçülecek ve aynl ölçülerde

olacaktır.
7. Serpantin ölçüleri kontrol teşkilatına teslim edilecektir.
8. Ürün firma tarafindan montaj demontajı yapılmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.
10. Üriin hijyenik klima santrali ölçülerine uygun olmalıdır.
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3. AHtr 6 Soğutma Serpantini Özellikleri
1. Soğutma serpantini bakır borudan olması gerekmektedir.

2. Bakır boru çapı 2,5 inc olmalıdır.
3. Bağlantı boru uzunluğu 30 cm olmalıdır.
4. Serpantin alüminyum lamellerden oluşmalıdır.
5. Serpantinin soğutnra kapasitesi 192kw olmalıdır.
6. Serpantin ölçüleri klima santralinden çıkarıldıktan sonra ölçülecek ve aynı

olacaktır.
7. Serpantin ölçüleri kontrol teşkilatına teslim edilecektir.
8. Ürün firma tarafindan montaj demontajı yapılmalıdır.
9. Ürün en az2 yı| garantili olmalıdr.
lO. Ürtln hijyenik klima santrali ölçülerine uygun olmalıdır.
11. Ürün HKS sistemine takılıp çalıştıktan sonra ve 3.basamak yoğun bakım

istenilen sıcaklığa geldiği kontrol teşkilatı tarafindan kabul edildikten sonra
verilecektir
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