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iıciıi r,inııııeu
Hastanemizin ütiyaÇIarından aŞğıda cinsi ve miktarı yazılı oian malzemeler, iş|er, 4734 sayıh Kamu İhale Kanununun

Doğrudan Temirı 22ld, (paİasal Iimitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 02.1o.2o20 tarih ve
saat l4:00'a kadar BaŞtabiPliğimize elden, satinalrnaakcd@gmail.com veya 04l4 3|8 94 23 notu faİ,ınııza fiyat verilmesini rica

Teklif Başvuru Yeri
Teslimat yeri
TeklifTürü

Ihtiyaç Listesi

EK: Teknik şartname

DİIC(AT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM şARTLARI
l. Teklifedilecek ünh (TSE,ISO,CE vs) belge|erine haiz olacaktır.

Teklifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecekir.(firma tarafindan yazılacak)
Teklif edilecek malz€m€ıer en ız l yıt yüklenici liİma garıntisi altında olacıktır.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktu
Fatura bedeli 0zerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
İhaleyle ilgili ç*abilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
Üri.ıne ait gaıanti belgeleri maluı teslimi srasında Hastanemiz Dayanık|ı Taşmır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir
Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından y8pllacaktlr.
Tekliiini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdın a yazınıu,.
Toplam liyıt üzerinden değerlendirilecektir.
TeklliIini verd iz ürünün markasınr belirtiniz.
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TELEFON VE FAX

Not: TeHiJlerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olnoyacaktv

: Şan|ıurfa Akçaka|e Devl€t Hastanesi
: Hastanemiz İlgi|i Birimi
: Teklif Büim Fiyat - lşin Tamamı

Sıra No Msltn ,/ Adı BirimMiktar Birim Tut8r
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Teknik Şartname

6 12v 26 AH KURuTıPAKüMüLATöR

1. Tek||f edi|en aküler. ,12V.26AH 
Tam baklmslz kuru llp olmalldlr.

:nr.Ji#'';gi?rakü|er, VRLA t"t""ı"iir-J'rvblXo]"'iİ,,ir"ı edilmiş, kuru tip ve lam kapalı bakımsız
3 Akü|er: TÜV, , UL sertifikalarlndan sehip olacakllrj, Aku uretlclsi firmanln kalite yönetim sisiemi, |So 9001 ve lSo 14m1 belgeli olacaktlr,5, Aküıerin marka, modeı * *ip".it"i"ii ui"jirii"i" iJJi"l,xı" beıirtiımiş oıacaktır.?. İlİlİ:;l İiJhX,.İİ:j:g:;l".;;ifi;;;;;kiı!Öİ.,"ı,"i,,. akıma dayanıkııoıacaktır.
a aİuİ"rİ" İilö.]JİTel| kaPall oluP, açılabilir kapağı oımayacektır.

oaroeıere ı<aii, ö;;il;"""Hu"J" 
dayan|kll ABS malzemeden y"pilm,ş olacak, asıde, patlamaya ve dış

İ"u,""#,il".lill'pasitesini 
artırmak iÇin gerektiğinde ayn, tip Ve sayIda birden fazla akü paralel Ve/Veya sera

10. Akü imal tarihi ile alıcıva
11. Akü EN Az 8kğ o,r",,,o,r'"'"' '"'ni 

araslndaki süre 6 (ay) ayı geçmeyecektir.

J"1,,"jİİll''" 
birlikte Pabudu bağlantı kablolar|, bağıantı vida|arı ve kutup başı koruma pıastik kıı|fları

L'r*,İi:$ r'Jlffi*x]"gffi'irmeyen 
bir sabit gerilim kaynağı ile şarj edilebilecek ve bakım şarjı14 Akü|er her oozisvonda ır'i.l:y] yalay,.eğik Vs ) çallşma özel|iğine sahip olma|ldlr.15, Her pozsyonda bıettroiit ve gjz s ızdırinazlık, yıii"ı-oı.Jl"n rekombinasyonuna sahip olmalldlr.

]^q: 
AlJler 

9mamen bakımsız, gaz-ç,ı€rmayan ,;ühilii"];;h"gulatedleadAcid) ve AGli'(Ab§oöentclass Mat; emme gücüne sahip mikro cam 
"ıvx 

ı"ç"l t"ı.nolojisi ile üretilmiş olmalıdırl Z. Aküler-20"C ile + 50"C ortam sıcaklığında çalış;bilecektir.l S X"p".i" taybı: ZS.C'lil *ı_ S ortam ocaı,ı,g,noaömür|erinde herhangi bir r7a|ma olmadan en az 6 ay sürey'Joe}ıanaoileceı<, ay|lk kapasite kaybl %3'ügeÇmeyecektir,19, AküIer derin boŞ€lmaya karşı dayanıklı olacaltır.zo. Teklif edilen akü kapasitesi K.lo,akadar boşaltılabileçeklir.21 . Akümülatör İıJtular, *ul.J* İruluÇı adı ve imal tarihi (ay,yıl), 25.C'de K 1Okapasitesi, geri{imi, ima|atçı ülke ve standart, kutup başları pol"rİt.slni belirtir ''+, _ '' işaretlera yıpranmayacakve Çlkmayacak biÇimde olacaktlr,22.. Akü kutup başlarİ ı,rr|rn ı,"ı.ıym ve kalay karışımı olacak ve aküden
İe|decek 

maksimum aklma dayanlkh o|malıdır.23. nıuıerın'uzerinoe çlklntl olmayacaktlr.24.Akülerin ömrubeklentasi ğn az 1o (on) yll olmalldlr
25, Garanti süroleri ke6in kabul tarihindsn itibaron asgari 3 ( üç ) yll olacaktr.26.Teklif edil€n akülereait teknik doküman|ar| teklifle birlikte verilecektir.zz.reı<ıit-eoııen nkü TsE belgeli olacak28. Aküler yeni VekullanllmamlŞ olmalıdır,29. Akü|erin nakliyesi yuklenio firmaya aİttirıo.nı<uıeroe ıvı6 üstten vidalı/gömmevidall tip bağlantl terminali olacaktIr. Akülerin çal|şma s,caı<igç ş"r; esnaslnda -15.c ile so.c araslnda,deŞarj esnaslnda ise -15'c ile so"c aralığlnd"o,riı.aııiı", oi"l'alçak basınç valfleriyle teçhiz edilmişolmalıdır, 32.Teklif veren firma 5 yül ihaie yasaklı o|mamalıdır.
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