
T.C.

A Ğ R I V A L İL İĞ İ 
Ağrı İl Sağlık  M üdürlüğü  

Patnos Devlet Hastanesi

T E K L İF E  D A V E T

16.09.2022

Sayı: 2 - ^  S
Konu: 12V 65 AH K U R U  T IP  U PS Y E D E K  P A R Ç A  V E A K Ü

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda  cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı m a lzem eler in  alımı 4734  sayılı K am u  İhale 
K anununun 22/d maddesine  göre  D oğrudan  T em in  Usulü ile yapılacaktır. Söz  K onusu  a lım  için K D V  hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 22 .09 .2022  saat: 11:00 'a kadar  p a tno sdh @ hotm ail .com  adres ine  ivedi o larak  gönderm en iz  hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari ve

İH Tİ YA Ç  LİSTESİ

S.No Malzeme  Adı
Sut

Kodu
UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı To p lamTutar

1 1 2 V 6 5  AH K U R U  TIP A K U 60 A det
Gene l  Top lam

T e k l i f  Eden
.../.../2022

Kişi / O d a  / F irm anın  Adı veya  Ticare t  Ü nvanı - K aşe/İm za

Ek : Teknik  Şartname 
Satınalm anın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yo luy la  kabul edilecektir.
• M alzem eler  siparişten sonra  H as tan em iz  A m b arına  m esai saatleri içerisinde A m b ar  T eslim i o larak  tes lim  edilecektir.
• M alzemenin  şar tnameye uy gun luğunun  değerlendir ilm esi için idarenin talep e tm esi d u ru m u n d a  nu m u n e  verilecektir .
• A lternatif  T ek li f  Kabul ed ilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden  değerlendirilecektir .
• T e k li f  edilen malzem elerin  “T .C .l laç  ve Tıbbi C ihaz  Ulusal Bilgi B ankası” na kayded ile rek  o nay lanm ış  ürün  num arası (barkod) 
olmalıdır .
• T ek l i f  edilen ürünlerin on ay lanm ış  ürün num arası  (barkodu) liste halinde veri lmelidir. A ksi takd irde  değerlendir ilm eyecektir .
• İdare, M uayene ve Kabul k o m isyo nu nca  Kabul R aporu  düzen lenm esinden  it ibaren yüklen ic in in  yazılı ta lebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekil ine ödem eyi yapacaktır.
• F irma veya Bayii N um aras ı  da  belirtilecektir.
• Teknik  Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası k u rum a u laş tır ılm ayan Mal /H izm etin  ödem es i yap ılm ayacaktır .
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hall inde Ağrı M ahkem eler i  ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• T ek li f  veren F irm a/F irm alar yukarıdak i m addeleri  kabul etmiş sayılır.

• A lan la r ım ız  kısmi teklife açıktır.

T.C. S A Ğ L IK  B A K A N L IĞ I P A T N O S  D E V L E T  H A S T A N E S İ Tlf: Fax: e mail: H ız .M E H M E T  U L A Ş Dahili:
S a y f a  1

mailto:patnosdh@hotmail.com


UPS YEDEK PARÇA VE AKÜ TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname; YEDEK PARÇA MAL ALIMI adıyla, Kuru Tip Tam
Kapalı Bakımsız, AGM teknolojisi ile üretilmiş Kurşun Asid aküm ülatörle ve yedek 
parçaların satın alınm ası,m ontajı ve montajdan sonra UPS'nın sorunsuz şekilde çalıştırılması 
kapsamaktadır.

2. STANDARTLAR

2.1.Satın alınacak aküm ülatörler üretildiği ülkenin standartlarına uygun imal edilm iş olacaktır.

2.2.12V.65Ah aküler en az 23,4kg

2.3.Teklif edilen aküler 10 dakika 1,7 V kesme gerilim inde en az aşağıdaki watt/cell değerlerini 
sağlamalıdır.

2.4 .12V. 65 Ah'de en az 246 watt

2.5.Teklif edilen akülerin ağırlıkları ve watt değerleri orijinal kataloglarında bulunmalıdır. Bu 
değerleri katalog üzerinde ve kabulde sağlamayan aküler değerlendirm eye alınmayacaktır.

2 .6 .Üretici firma veya ithalatçı firma kalite yönetim sistemi IS09001:2008 ve IS014001:2004 
belgeli olacaktır.

2.7.Aküler CE işaretli olm alıdır. Belirtilen akülerin ilgili Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE)Standardına ( TS 1352-2 EN 60896-21 ) uygun olması gerekm ektedir.

2 .8 .Kullanılacak akülerin Metaryal Güvenlik Bilgi Formu belgesinin olması gerekmektedir.

2.9.Aküleri ithal eden firm anın 2020 yılına ait, Atık Aküm ülatör yetki belgesi olmalıdır.

2.10. ISO 9001:2008, IS014001:2004, CE, MSDS (M etaryal Güvenlik Bilgi Formu), 
belgelerinin Türkçe tercümeli, noter onaylı fotokopileri ihale teklifdosyasında verilecektir.

2.11. Atık Aküm ülatör yetki belgesinin ve TSE belgesi (yukarıdaki TSE standartlarına uygun) 
fotokopisi ihale dosyasında sunulacaktır.

3. AKÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Akü çıkış term inalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.

3.2. Dış kutu, aside, patlamaya, darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olm ayacaktır.( 
Dış kutu ABS olm alıdır. )

3.3. Akü yapım ında kullanılan tüm malzeme yeni olacaktır.

3.4. Aküler yeni ve hiç kullanılm am ış olacaktır.

3.5. Akülerde civata ve somun tip bağlantı term inalleri olacaktır.

3.6. Akülerin kapasitesini artırm ak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla akü paralel 
ve/veya seri bağlanabilecektir.

3.7. Aküler, ithal eden firma tarafından imalatçının verdiği standartlara uygun ortamda 
saklanacaktır. Akü imal tarihi ile akülerin teslim edildiği tarih arasındaki süre 6 ayı 
geçm em iş olacaktır.

3.8. 20 °C ( +%5 , -%5 sınırları içinde) ortam sıcaklığında, öm ürlerinde herhangi bir azalma 
olm adan 6 ay depolanabilecek, aylık kapasite kaybı %3'ü geçm eyecektir.



3.9. Akü kutusu üzerinde; en az olarak imalatçı firma adı, imal tarihi, 20 °C de K10 veya K20 
kapasitesi, gerilimi, uyduğu standartlar, kutup başlarını polaritesini belirtir "+" ve 
işaretler imalat sırasında üzerinde (sonradan değişem eyecek tarzda) yazılm ış halde 
olacaktır.

3.10. Kullanım süresince dengelem e şarjına (equalisingcharge) ihtiyaç duymayacaktır.

3.11. Aküler AGM (AbsorbentGlass Mat) teknolojisine uygun olarak üretilm iş olacaktır.

3.12. Akülerin bu özellikleri sağladığı ihale teklif dosyasına konulacak broşürlerde gösterilmiş

4. AKÜLERİN KATALOG İÇERİĞİ

4.1. Şarj (Voltaj-Zam an) eğrileri,

4.2. Deşarj (Voltaj-Zam an) eğrileri,

4.3. iç direnç (25°C'de tam, yarım şarj ve deşarj sonu),

4.4. Kapasite-Sıcaklık eğrileri,

4.5. Watt tabloları 

bulunması gerekm ektedir.

5. AKÜ DEĞİŞİM İ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

5.1. Akülerin montajı yüklenici firmaya ait olacaktır.

5.2. Açığa çıkan eski aküler işi alan yüklenici firma tarafından geri alınacak ve bertaraf 
edilecektir.ithalatçı firmanın Atık Pil ve Aküleri Kontrolü Yönetm eliğine göre ÇEVRE VE 
ORM AN BAKAN LIĞ I'nca onaylı bir firm adan geçerli A TIK  A KÜ M Ü LA TÖ R YETKİ BELGESİolmalı 
ve ihale dosyasında bu belge sunulmalıdır. Bu belgeyi sunmadan teklif veren firmalar 
değerlendirm e dışı bırakılacaktır.

5.3. Akülerle ilgili olarak ithalatçı firm anın geçerliliği devam eden TS 12040 İş Yerleri Aküm ülatör 
Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar ;TS 12643yetkili Servisler-KGK için kurallar belgeleri 
bulunacaktır ve teklifte sunacaktır. Bu belgeleri olmayan yada ihale dosyasına koymayan 
firm aların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5.4. Akü ithalatçısı firm anın, akü üreticisinin Türkiye deki tek yetkili tem silcisi olduğunu gösteren 
belge ve Atık aküm ülatör yetkili toplayıcı belgesi olmalıdır.

5.5. Teklif verecek firm anın kendisine ait kesintisiz güç kaynakları servis hizmetleri için alınmış TSE 
Hizmet Yeterlilik belgesi olm alıdır ve belgede TS 12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç 
Kaynakları ibaresi bulunmalıdır.

5.6. Akü ithalatçı ve teklif veren firmanın Türkiye de en az 5 yıldır tüm kamu ihalelerinden yasaklı 
olmamalıdır.

5.7. Teklif edilen akü markası üreticinin orijinal markası olmalıdır, fason ürünler kabul 
edilmeyecektir. Akü üzerinde yazan marka ve model ile, CE Belgesi ve TSE Belgelerinde yazan 
Marka, model aynı olm alıdır.Akü üzerinde yazan üretici firma ile,ISO 9001 ve ISO 
14001Belgelerinde yazan Üretici firma ismi aynı olmalıdır.

5.8. Akülerin montajı, mevcut akü kabin/raflarına yapılacaktır. Montaj için m evcut akü bağlantı 
kabloları kullanılacak, kullanılm ayacak durumda olan akü bağlantı kabloları yenileriyle 
ücretsiz değiştirilecektir.

olmalıdır.



5.9. Değişen akülerin garantisi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olacaktır. Yüklenici firma 2 yıl 
boyunca sorun çıkartan yada arızalanan aküyü yenisi ile ücretsiz değiştirm ekle mükelleftir.

5.10. Aküler ile ilgili olarak teklif verecek firm aithalatçı değil ise, ithalatçı firma tarafından
ürünlerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerleşik en az 10 yıldır satışını ve servisini vermeye yetkili 
satış-servis firması olduğunu beyan etmelidir.

5.11. Teklif verecek firma Türkak Onaylı ISO 9001 Belgesi' ne sahip olmalıdır.

5.12. istenilen teknik belgelerin fotokopileri kuruma bırakılacaktır. Kurum istemesi 
durumunda numune görm ek isteyebilir.

û ıd
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