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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı LED PANEL (60x60) ARMATİIRÜ VE
ÇOCUK KORUMA PRİZ KİLİDİ Alını işi 4734 Sayılı Kamu İlıale Kanunun 22lD maddesi
kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatnn 2010912022 tAIih ve saat
12:00'a kadar hastanemiz satrn alma birimine elden teslim edilmesi y
göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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İdari ve Mali Hizınetler Müdürü

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

e kadaı Satırı alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyaya^ ile) I(DV hariç olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve ltme yapılan teklifler değerlendirmeye alrnmayacaktır.
- Malın türilne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.asri ihale.sov.trle-nosta adresli Ağn 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.

Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam FiyCtSıra
No

Malın / İşin Adı

1 60x60 LED Panel Armatürü 60 ADET

2 Çocuk Koruma Priz Kilidi 100 ADET
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TEKNiK ŞARTNAME

1- 6ox5o LED Panel Armatürü: 6 o 4O Ö ?

Led panel armatürler 40 w gücüne sahip olmalıdır.

960 Lümen ışık akı5ına sahip olmalıdır.

220 V çalışma gerilimine sahlp olmaldır.

Gövde rengi beyaz olmalıdır.

Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L7o) saat

olmalıdır.

Armatür renksel geriverim değeri (cRl) en az 80 olacak olup, homojen ışık dağılımına sahip

olacaktır.

Armatürler Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun oImalldlr.

lP 40 koruma derecesine sahip olmalıdır.

Yüksek kalite standartlarlnda üretilmiş olmalldlr.

Ürün TSE ve İSO standartlarına sahip olmalıdır.

2- çocuk Koruma Priz Kilidİ: ioc ,44G i

Kullanlml kolay, elektrik çarpmasln| önleyici kapak olmalldlr.

Prizlerin içine kolayca yerleştirilir olmalldlr.

Priz kullanllmak istendiğinde ürün anahtarl ile kiliditekrardan çlkartllabilmelidir.

Çocukların priz deliklerine yabancl cisimler sokmaslnl engellemelidir.
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