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Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı AKİJLÜ YER YIKAIVIA II|AI(h{ASI
ALIIt/il işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunıııı22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının 2010412022 tarih ve saat l2:00'a kadar satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada di}ıadindh@errıail.com adresine göndermeniziic,a ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

ıdari vefu ali Hiarıetler

Uzm

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekrnektedir.

kadar Sahn alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın tiiriine göre LJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği akdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağp 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.
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AKÜLÜ YER YlKAMA MAKİNESİ Tt-KNİK ŞARTNAME

1. Makinesinin fırça genişliği mirıimuın 43 cm olnıiı,.Cır.
2. Makinenin fırça hızı mirıiıııurrı 165 devir/dakikıı ı.. ,nalıdır.
3. Makinenin ağırlığı minirrıı.ıın 90 kg oimalıdır.
4. Makinenin nominal eneıji tli},.eıimi i-ııaksimum ', ı,-.,J w olmalıdır.
5. Fırça basıncı minimum 29 kg olmaiıdır.
6. Ses seviyesi maksimum 67 dB (A) olmalıdır.
7 . Makinenin vibrasyon (titreşiın) değeri maksimi:ııı 2,5 m/S2 olma]ıdır.
8. Binicisiz arkadan itmeli olınalıdır.
9. Emiş gücü minimum 400 Watt olnıalıdır.
1 0. Yedek fırça başlıkları olrnalıdır.
1 1.360 derece dönebilen fırça başlığı ve döner tei<cıleri kullanımı kolay olma]ıdır.
12.Elektrik şoklarına karşı ınakiııenin Koruma sınıl, ıi" olma]ıdır.
13. Makineye zarar verebiJecek sıvı girişlerine kar;;: :.oruma sınıfı "lPX 4" olmalıdır.
14.Kullanım sırasında operaıariiıı elleıirii yandan i,ı; lrTıosı için kapalı tutma ko]una

sahip olmaldır
15.Solüsyon tankı ve kirli sıJ i3ı]hı (eiı ıız 50 lt)ay,ı -;lmalıdır.
16.Akü ile çalışabilir olmalıdır. lüinurr,ı-ıı,i iki adet :;i,.ı",sü olmalıdır.
17. Daha güvenli çalışma başıangıcı içiiı çift güveı,ii:. tetik kitidi olmaldır.
18.Makineye, tekstll zeminlerin yıkaııııiasına izin vç,;,ecek opsiyonel "köpük jeneratörü"

ekipmanı monte edilebilir olınaldı ıı.
19.Güvenli rahat kullanım ve kullanışlı taşıma, del;uiama için makinenin tutma kolu

ayarlanabilir olmal ıdır.
20. Hastane zelmini yıkamaya ve ıemizlemeye uygt|:. olmalıdır.
21. Kenar ve köşeleri temizleyebilir özellikle olmalı ,",ı: sürüşü rahat cl:ııılıcjır.
22. Makine Avrupa standartlaı,ıiıa CE Belgesi'ne s,.ıi! :,) olmaldıır.
23. Satış Sonrası Hizmet Yeteriiıix Beigesi'ne sahil.ı L:inalıdır.
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