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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı OTOMATİK TAHLİYE SİSrrclVlİ
nİZllmr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 21.08.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve Müdiiril

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmekiedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

§ıra No Mılın / İşin Adı Miktar Birimi

2 ADET1 oToMATıK TAHIıYE sİsrertıİ HizMET
ALıMı



Otomatik tahliye teknik şartnamesi

lsTENitEN rı^AtzEı^EtER

oTo^ııATlK TAHtiyE sisTEMi 2 TAKıııı Ko^^pLE sisrııı vt Dış HATtl lu ıinıixrta

Teknik Şartnamesi

1. Ölçij % - 1" olmalıdır. Sistemin durumuna göre alınacak bakılacak olup, malzeme 24 volt
v ey a 220 volt istenebileceKir.

2. lsınmaya ve büzüşmeye kaşı dayanıklı olmalıdır.

3. Tahliye hattı dışarıya kadar çekilip bırakılacaktır. Bunun için extra bir ücret verilmeyecektir.

4. otomatik ayarlanabilmeli ve istenilen zaman aralıklarında sistemde bulunan suyu tahliye
ederek dışarı atmalı ve sisteme vermemelidir.

5. ürünler de CE ve İSO standardında üretilmiş kir pas tutmayan malzemeden olduğu
belgelenmeli

6. Firması tarafından 6 ay garanti verilmeli ve yerine kurularak montajı yapılabilinmeli

7. Montaj sırasında hatalı olan ve çalışmayan ürünler ve ürünün montajı için gerekli olacak
olan tiim ma|zeme ve donanım|ar firmadan alınacak olup ücret verilmeyecektir.

8. Montaja müteakip Arıza durumunda 6 ay garantili olmalı Ve yenisiyle değiŞtirilmeli bu

değişim için ücret talep edilmeyecektir.

9. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.

1 0. Numunesi görü|ecektir. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

1l.Atırü^A KATı1ASAK orAN FiRı^Aı.ARıN şARTNArı^Eyl oKu^^AtARı vE oNA GöRE oRJlNAt 
^ııA[zE^ltEFiYATl vERlP isreıılrııı özEttiKTE 0nüııü cıılıııııı.ERl RıcA otuNuR.

12.FıYAT VEREN FiRrı^AtARlN sisTEı^ı cönÜp riYır vERı^EtERl KARlşlK[lK oııılAı,tAsl AD|NA YARARII

otAcAKTlR.

13.Teklıf veren fl]molor ohmo cıkılon clhqz orubunun en oz biı ü]ünden ü.elicl. bovi Vetkl beloe3lnl

14. Nakliyesi, kargosu, elektrik kablosu ve dışa çeki|ecek olan hat ve montajı vüklenici


