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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayili Kamu thalc Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir, Soz Konusu
ahm icin K.DV harii; birim fiyat teklif lcrinizi TL iizcrinden 30.09.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak
gondcrmcni/ hususunda: Geregini rica alcrim.
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NOT: Yukanda belirtilen siire igerisinde teklif (jikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafmdan yetersiz
goruldtigu durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.
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AJI DOLABI TEKNIK JARTNAMESI

1. Cihazin hacmi brut 390 litre, net 365 litre olmahdir.

2. Cihazin en az 590 x 610 x 1885 mm. olgulerinde olmahdir.

3. Cihaz ideal saklama sicakhgi olan +2/+S C arasmda gahsmah ve +4 C'ye
set edilrnelidir.

4. Cihaz izolasyonu saglayacak blok kapi sistemine sahip olmahdir.

5. Cihazin termometresi list tarafta kullanicmm rahat gorebilecegi bir yerde
olmahdir.

Cihazin alarm sistemi;

6. Alt ve iist limit sicakhklar asildiginda,

7. Cihazin kapisi agik kaldigmda, kullaniciyi sesli gorsel olarak uyarmahdir.

8. Cihaz blok kapakh, 90 derece agildigmda kendiliginden kapamr ve
kilitlenebilir kapi sistemine sahip olmahdir.

9. Cihazin kabin igi aydmlatmasi LED lamba ile saglanmahdir.

10. Cihazda kullamlan mikro islemcili termometre termostati parlak DljlTAL
ekranh olmahdir.

11. Cihazin mikro islemcili dijital termometre termostati ister 0,1 ister 0,5 C
hassasiyetle okuma yapabilmeli, kullanici bunu DJJJTAL ekrandan kendisi de
ayarlayabilmelidir (Fabrika cikisi 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek sekildc
ayarlanmahdir).

12. Cihazin disi elektrostatik boyah sacdan iiretilmis olmah ve kullamhr hacim
PVC olmahdir.

13. Cihazin igerisinde plastik kaplamah 5 adet tel raf bulunmali, cihazin raflan
kullanicmm istegine gore ayarlanabilme ozelligine sahip olmahdir.

14. Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.

15. Cihazin gerek sogutma sistemi gerek izolasyon sistemi OZONA zararh CFC
igermemelidir.

16. Cihazin kolay ayarlanabilmesi icin 2 adet rotil ayak bulunmahdir.

17. Cihaz, firma uretim ve montaj hatalanna karsi 2 yil ucretsiz;10 yil iicretli
mukabilinde servis ve yedek parga garantisine sahip olmahdir.

18. Cihazin ISO 9001:2008, ISO13485 TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi
Bankasi (UBB) kaydi CE belgeleri bulunmahdir.

19. Cihaz 195-230 V / 50 Hz sebeke gerilimi ile gahsmahdir.

20. Cihaz yerli uretim olmahdir.


