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Ihale Kodu : 00l39

SAY!:
KONU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTİRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçIarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacahır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4115121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr
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1 CHILLER SU
soĞLrrMA GRUBU
AKrİF EDİLMESİ
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Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
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Teklif Veren Firmanın
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1 35.,| 10.1607
4 x 250 A'e kadar !cu: 50 kA, 1,1: (0,8-,1)ln,termik
koruma ayarll, manyetik koruma sabit şalter

AD 1

2 35.150.2103 1x16 mm2 1kV yeralh kabl-besIeme hattl (n2xh) MT 40

3 35.150.2196
4x25 mm2 yer altl kablolarl i|e kolon Ve besleme hattl
te§isi (N2XH, 0,6/,1kV)

MT 40
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viRANşEHiR DEwET HAsTANESi soĞuTMA GRuBu AKTİF EDiLMEsi vE

ytniNn MoNTAJ işi vırxaNi« MAHAL ı,isrBsi

Bu iş için teklif verilmeden önce iş yeri yüklenici tarafından incelenecek işin içeriği iyice anlaşılıp
yapılabilecek en ufak değişiklikler göz önüne alınarak teklif verilecektir. İş anahtar teslimi oIacaktır.

l- soğutma grubu detaylı incelenecek üzerinde eksik boru, fittings, soğutucu akışkan v.b. tüm eksik ekiprnanlar
tespit edilip listelenecek ve listelenen ti,im ekipmanların montajı yapıIacaktır.

2- İş anahtar teslim olarak yapılacaktır.
3- Takılacak tiim eksik ekipman|ar (boru, fittings, soğutucu akışkan, filtre, kondenser fan v.b.) RIIOSS

RHC2Y0230L230002 marka model soğutma grubunun problemsiz ve uyumlu çalışmasına uygun orijinal
veya muadili ekipmanlar olacaktır,

4- Soğutma gnıbunun ttim ekipmanları montaj edilecek soğutma grubu aktif hale getirilip çalıştırılacak ve çalışır
v aziyelle hastane idaresine teslim edilecektir.

5- Soğutma grubu hastane idaresinin be[irttiği alana taşınıp montajı yapılacaktır. Montaj için gerekli tüm iş ve
işlemler (boru bağlantıları, elektrik bağlantıları v.b.) yüklenici tarafından yapılacak cihaz|ar yerinde aktif
duruma getirilecektir.

6- KuIlanılacak tüm malzemeler CE-TSE-ISO belgeli olacaktır.
7- İşin yapımı esnasında yükleniciden kaynaklanan zararları yük|enici onaracaktır ya da yenisini temin edecektir

ve bunun için herhangi bir ücret ta|ebinde bulunmayacak.
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manyetik klsa devre kofumasl bulunan a

EN 60947-2 standardlna uygun cE uygu

Ayar|anabilen termik koruma açma aklm

aklm1.|cu: Klsa devre kesme kapasite§i,

Not: Tip testleri yapılmlş olacaktır.
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ViRANŞEHiR DEVLET HASTANEsi soĞUTMA GRUBU AKTiF EDiLME işi EtEKTRiK MAHAL LisTEsi

1. Yüklenicinin soğutma grubunu yerinde görmüş olduğu kabul edİlecektir. soğutma grubu

kumanda devresi sağlam değil ise yüklenica tarafından çahşlr hale getirilecektir.(mevcut

kumanda devresinde gözle görülür bir eksiklik görülmemektedir)

2. soğutma grubu için klima santralleri odasından besleme hatt| çekilecektir. Kullanılacak kablo

4x25 mm2 n2xh özelliğinde olacakt|r. tx16 mm2 topraklama kablosu çekilecektir. (soğutma

grubu ile pano araslnda 40 metre mesafe mevcuttur)

3. kablonun dışarıda kalan klsmı tava içerisine alınacak (beşlik tava) çekilen tava kapaklı

olacakt|r. TaVa kapakları kelepçeli olacak, kablolar direkt güneş ışlnIar|na maruz

kalmayacaktır.

4. Enerjinin alınacağı havalandlrma panolarlnln olduğu noktaya 200_250 A ayarlanabilen tmş

montajl yapllacak soğutma grubu beslemesi buradan çekilecektir,

5. |şin bitiminde soğutma grubu tüm korumalarl olacak şekilde çallşlr halde teslim edilecektir.

" ,.ıullah 
AYA,v



ViRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ ÇATI CHiLLER KAiDE YAPILMASI
MAHAL LiSTESİ

1. Chiller soğutma grubunun çatıda montajı yapılacak yere mevcut olan mucur, xps ve
keçe kaldırılacak 2,00*5,00 m ölçülerinde 20 cm yüksekliğinde beton kaide
yapılacaktır.

2. Yalıtımın zarar görmemesi için kaidenin altına ayınr ölçülerde membran yapılacaktır,
3. Xps döşendikten sonra keçe mucur serilecektir. (Zarar gören kınlan xps yenisi

döşenecektir.
4. Teras çatıya çıkmak için 85*210 cm ölçülerinde kapı açılacaktır. Kapı özellikleri

mevcut yangın kapıların özeliklerin olacak şekilde rengi idareye bırakılmıştır.
ı KASA: 1.2mm DI(P SAC Comer kasa tipidir

KANAT: 1.6mm (0.8mm+0.8mm) DKP SAC
ı KANAT t(ALINLlĞl: 55mm
. KANAT İÇERİSİ: 50 Yoğunluk Taşyi,inü (50kg/m3), Destek Kaburgası
ı KASA-KANAT: Elektrositatik fınn boya
ı AYARLANABiLİR YAYLI MENTEŞE: iki adet menteşe 1Sertifikalı) (Üst

menteşe ayarlanabilir kendinden yaylı kapatıcı özellikte Alt menteşe
ayarlanabilir milli.), destek sacları

. PANİK BAR: panik bar ( yiizeyden montaj )

. DIŞ KOL (opsiyonel): Kilitli kol, kilitsiz kol, diiz kol, çekme kolu, paslarıınaz
kol

o PVC CONTASI: Ses ve ısr yahtımı için
o kasa ayarlanabilir olmalıdır.

5. Kapı kenarlan mantolaması yapılacak olup sıva tamiratları ve grenli boyası da
yapılacaktır. İç kısımda gerekli sıva tamiratlan ve boyası yapılacaktır.

6. Aynı şekilde boru geçişleri için yeterli büyüklfüte delik açılacak gerekli tüm imalatlar
yapılacaktır.

M
in

FIŞET


