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KoNU: Teklif Mekfubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçtarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile salın alınacaktr. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz

satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif veren Firmanın
Firma yetkilısıAdl

Adresi
Telefon
Fax
E-Mail

Nol: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle O!mayıcaktır,

Telefon : 4l45l t3007
Fax | 414512|236
E-Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr

kase ve imza



ViRANşEHiR DEVLET HASTANEsi 5oĞuTMA GRUBU KoNDEsER FANLARlN KoNTRoL KUMANDA

ELEKTRiK DEVREtERiNiN REVİzE EDıLMEsi iŞi ELEKTRiK MAHAL LisTEsi

Sodu h AYAN

1. Yüklenici mevcut kondeser fantara ait (bir kontaktör üzerinde 4(dört) fan bulunmaktadır)

kumanda devrelerini sökerek her bir fan için ayn ayrı motor koruma Ve kontaktör kullanarak

yeniden bağlantl yapacaktlr. sökülen tüm elektriksel ekipmanlar hastane idaresine teslim

edilecektir. Her bir fan için bir adet kontaKör Ve bir adet motor koruma şalterİ (ln: 4-6.3 'e

kadar (lcu: 50 kA) Motor koruma şalteri} kullanılacaktır.(toplamda 50 adet fan beslemesi

yapılacaktır)

2. Mevcut kumanda devresi sökü|dükten sonra yeniyapılacak iş|emler için klemens rayları

uy8un şeki|de montaj edi|ecek eksik raylar yükhnici taraflndan giderilecektır.

3. Fanlara ait besle kablo|arının kısa olması durumda uygun ek yapılacak yada besleme kablosu

tamamen değiştirilecektir.

4. Mevcut panolarda yer alan pano soğutma fanlan kontroledilecek varsa çalışmayan fan aktif

hale getirilecek, her bir pano için ayrıca İki adet fan yeri yapılacak yeni alınacak fan montajlarl

bağlantısı yapılacaktır,(3 adet pano mevcuttur}.

5. Bağlantısı yapılan fanların kumanda edilmesi için pano içerisine termostat konulacak ve fanlar

termostat üzerinden aktif hale getirilecektir.

5. Kullanılacak kontaktör ve motor koruma şalteri bilen marka

olacaktır(abb,simens,schneider,legrand vb.)

7. Motorların faz yönü(dönüş yönü) kontrolü yapılacakır. Ters dönmeden kaynaklanan

sorunlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

8. Pano içi tüm kablo lama|ar yükleniciye ait olacaktlr.
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