
T.c.
SAĞLIK BAKANLİĞI

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLlURFA ViRANşEHiR DEvLET HASTANEsi

İhale Kodu : 0027l

SAYI :

KONU: Teklif Melfubu

PiYAsA ARAŞTıRMA TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld
(Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilrnesini rica
ederim.

ILHAN ERKANTelefon : {145l 13007
Fax :4115121236
E-Posta: sanliurfadhs1 l @saglik.qov.tr

Başhşkim

vdhsatinalma@smail.com

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazrsrnı Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KoDU OLMAYA|a TEKLİrıBn rcsiNıİr«,r »ıĞEnıENDiRMEYE ALINMAYACAKTIR.
**TEKLİFLERiNİzi ıx cnç ı iş ciıNÜ içişnE GÖNDERMENİz nİc.c, oıuNUR.
**TEKNiK ŞARTNAME DKTEDiR. TEKLİİLERiNİzix. uycuxı,UĞU İÇiN ŞARTNAMETARAFINIZCA iırzar,ımp TaRAFIMIZA GÖNDERiLMELIDIR.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Markasl UBB Kodu Birim Fiyat Topıam
Fiyat

1 SOFT STARTEL(VAKUM
KONTROL PANOSU IÇIN)

1

2 : vexupı srpeurön
!FILTRE

2 ADET

3 : varuı,l poNpesı yıĞ
iFİLTRESİ

2 ADET

4 KOMPRESÖR YAĞ
FiLTRESi

2 ADET

5 oRiNG LAsrİĞİ 1 TAKIM
Genel

Toplam(KDV
Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kaşe ve imza
Fax
E-Maİl

l (

ADET

Not: Tekliflcrde Karaiama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.



SOFT STARTER
TEKNil( şARTNAMESİ

. Sistfrne uyııırlu olınaIıdır.
o Elektik panosuna montajı Fimıa taıafindm y4ıı|malığ1.
ı Motorlrn kalhşmda vitesi gçiş yryıp, yavaş kalkış y4malıdır.
ı 2 üıl gaıantili olmalıdıı.
o Teslim edilecek üriln orijinal olup, sist€me verdiE tüm sorumluluk firmıya ait olacaktır.
o Numıme görüldükten uygunluk verilecektir.
. Mevcut pmoya uyıımsuz oinas haiinde yüktenici firma l adğ alt tabla t€rnin etmehdiı.

oRıNG
TEftNİl(şA*NA{lrE§i

. Sisternde bulunan 250 m3 vakum ponıpalanna uyıımlu olmdıılır.
o contalrı ilzerinde olrnalıdır.
. Ayn ambalajlarda olmalıdır.
ı Numune görüldiıktenuyguı ukverilecektir.
. 4 paıçadan oluşmalıdıI.

KOMPRESÖR SEPERATÖR FİITRESİ
TEKNİK ŞARİt|AMEsi

ı lX12 ölçülerinde olmalıdır.
ı En az t5 cm uzunluğunda olmalıdır.
. Conlaları iizerinde olma|rdrr-_
. Filtre ile biılilie, Filtre bğlı olduğu yap ankı haznesine uyumlu 6 Lt Orijinal ve sisteıııin mwcut

yğ kolaııa uygun yağ dahil teslim edilnelidir.
o Ayn ambalajlrğ 6lma|ığ1.
o Numune göriildükte,nuygımlukverilecektir.

KOMPRESÖR YAĞ F|İ.TRESİ
TEKNİK ŞARNAMESİo sistemde bulunan cihaza uyumlu olınalrdıı.

o Basınca karşr dayanıklı olınalrdrr.
o Filtre ile birükte, Filte bağlı olduğu yap tankı haznesine uyıırılu 6 Lt Orijinal ve sisemin mğvcut

yğ kolanna ırygun yağ dabil tesliın edilmelidir.
o contalan üzerinde olınalıdıı.
. Ayn anibalajlarda olmahdır.
. Numune göriildükten uygunluk verilecektir.. NoT:TÜM NAKLİyr ııasnırıanr vüı<r-ruİci rİnıı,lYA AiTr-iR

Meh
Teknik

t

VAKUM POMPA YAĞ FİITRESİ
TErNiK şARNAMESİ

ı sistemde bıılunan 250 m3 vakum pompalaına uyumlu olmalıdr.
ı Eııa, 12 çm ı:zmluümda olrrıahdr.
o l/3 diş çapına olmalıdt.
o Filtre ile birlikte, Filtre bğlı olduğu y4ı anlı haznesine uyıJınlu 4 Lt orijinal ve sistemin mevcut

yğ kolanna uygun yağ dahil teslim edilnelidir.
o contaları tiaerinde olınalıdır.
. Ayn ambalajlaıda olmalıdır.
ı Numunegörii[diiktenuygımlukverilecektir.


