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Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı AitE§rEzİ CİHAZLARI y HORTI,M
sistrııri, RDGüLATönü runüı,uıvı nizıvınri vıi vrnpx pARaA niZıı,ınr ALIıvtI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunwı22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz İonrsu işin KDV hariç birim ve
toPlam fıYatının 03l03l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz saün alma birimine elden teslim edilmesi
yada di}ıadindh@gmail.com adresine göndermeni zi icaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

iaarl

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın ttiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
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Y Hortumu Teknik Şartnamesi

lstenen matzemeter

o OKS|JEN lÇlN 1ADET

o AZOT İÇlN 1 ADET OLACAKT|R

. HEPsl REGüı.ATöRLER|yLE. pRlzLERE UyGUN JAKLARıvLA B|RLıKTE

VE EN AZ sMT HORTUM BOYUNDA Oİ-ACAKTİR.

BUNUN DİSİNDAKİ ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTIR.

Teknik Şartnamesi

1. Borular aşırı ses çıkarmamalı ve gürültüye sebebiyet vermemelidir.

2. Ağırlığı kutu hariç hortumlar 800 gramdan aşağı düşmeme|i, ( Regülatör ve y
parçası hariçtir ağırlığı bu değerlerde olmalıdır.)

3. Sİstemİn toplam ağırlığı 2.5 kg dan aşağı düşmemelidir ve katitesi düşük adi

malzemeler kabul edilmeyecektir.

4. Y parçası 20.000 açma değir|ni verebilmeli ve minimum bu değerin üstü

olmalı, basınç değeri minimum 10-16 bar verebilmelidir.

5. kullanılan malzeme kapaklı olacak; düşmeye ve darbelere karşı dayanıktı

malzemeden imal edilmelidir.

6. çalışma aralığı tüp tarafı 150 bara kadar çıkış tarafı |se 0€,5 bar aralığında

olmalı ve bu değerleri verebilmel|dir.

7. P|s|ik tutmayan ve temizlenebilir özellikte olan malzemeden üretilmiş olmatıdır.

8. üzerinde çalışma basınç ve değerleriyazılmış o|malıdır

9. Ürtlnler CE ve lSO standardına uygun üretitmiş olma|ı ve gerektiğinde belgeter

sunulma|ı

10.Arıza durumunda 12 ay garantiliolmalıdır.

11. Ürünün montajı ve kullanımlarının gösterilmesi eğitimlerinin veritmesi

malzemeyİ veren lTrmaya ait olacaktır. Bunun için extra bir ücret talep

edilmeyecektir.

12.Malzemeler teklifte yazan ö!çü ve boylarda olma|ı ve gerektiğinde ölçü!üp

bakılabilinmeli

1 3. Rekor kısımlarımdan sızdırmamalı sızdırmazlık tesü yapıtabilinmeli.



14. Kullanılan malzemesi düşmeye ve darbelere, büzüşmeye ve köşelerde geçiste
kırılmamaYa dayanıklı malzemeden imal edilmelidir. Ve gazların geçişine
zorluk göstermemeli.

15. Her türlü hataya ve kusura karşı 1 yıl garanti veritmeti ve değişimleri için hiçbir
ücret talep edilmemeli. Garanti süresi içinde hatatı ürünler için montajı ve
servis| ücretsiz karşılanmalı ve bu sebepterden ötüru kesinlikte kuruma fatura
edilmeyecektir

16. Numuneler mutlaka görülecektir numunesi görülmeyen teklifler

değerlend irmeye a| ı nmayacaktı r.

17.Alındıktan sonra sistem yerinde demo yapıtarak test editmet| ve testlerden
geÇen gaz sızıntısı yapmayan ürünler kabul ed|lecek olup d|ğer alınan ürünler

Şekilve kullanım yönüyle beğenilmediğitaktirde geri iade edilecek o|up

firmalar aideleri şartsız ve kayıtsız kabul etmiş sayıtırlar.


