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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞ|
Ağn Devlet Ha§tanesi

r2 volt 27 Ah GÜÇ KAYNAĞI AKÜsÜ TEKNiK ŞARTNAMEsi

l. KoNU

1.1.Bu teknik şaıtname Ağn Devlet Hastanesi'nin ihtiyacl olan madde 2'de teknik özellikleri
belirtilen 1 (üç) Kalem 12 volL 27 ah kuru tip akü alımının 4734 sayıJı Kamu ihale
Kanunu kapsamında yapılmasünl kapsamaktadf ,

2. TEKNiK öZELLiKLER:

2.1. Aküler tamamen kapalı, baklm gelektirmeyen, ku.u tip ve sürekli şarj altlnda kalmaya el
verişIi olmalıdır.

2.2. Akii bağlanh parçalan izoleli olmalıdıı.
2.3. Aküteı 12 volt ve 27 ah değerlerinde olacaktf.
2.4. Akülerin montajı işi alan firma tarafından yapılacaktır.

3. GENEL HüKÜMLER:

3.1 Aküleı en 2 ( iki ) yıl galantili olacaktır.
3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonırnca yapllacaktt.
3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin

uygunluğu araşhnlacaktr.
3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve ha§arlaldan satıcl fiİma sorumludur.

Yukarıda beliıtilen alımla ilgili anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri 1,etkitidir.
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