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Konıı Aşı Dolabı Alım İşi

DAĞITIM YERLERiNE
TEKLiF MEKTUBUDUR

Hastanemiz 2022 maliyılı ihtiyaçları olan aşşağıda çinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Alım iŞi, 4Ba saYılı Kamu İhale Kanunu'nrın

22. ııaddesinin "d" bendi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.

isteklilerin Teklif Mektuplarını 0210212023 günü en geç saat: 10:30'da Hastanemiz Doğrudan Temin Birimine teslim etmelerini rica

.;§'r.

Recep ŞEKER
idari ve Md

İletişiın: kulp.dh@hotmail,coın - 0412 83l 2930

DİYARBAKIR

^ Tarafınızdan hazırlanan doğrudan temin dokümanın oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama

yapılInadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

l{astanenizin ihtiyacı olan ekli listede yazılı malzemeleri, KDV hariç, karşılarında belirtilen fiyatlar üzerinden vermeyi kabul ve taahhüt
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AŞI DOLABI TEKNiK ŞARTNAME

1. Cıhaz |95-230V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çahşmalıdır
2, Cihazın kullanılabilir hacmi en az 55 litre olmahdır.
3. Cihaz dış ölçüleri G:4B x D: 52 x Y:B4 cm olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontrolü, +Z / +B"C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık
değerlerine ayarlanabilir olmalıdır ve fabrika set değeri +4'C olarak ayarlanmış o]malıdlr
5. Cihaz, +15"C /+30"C ortam sıcaklığında çahşabilen kompresöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın kabin içi aydınlatması olmalıdır. Kullanıcı bunu istediği zaman aç-kapa yapabilmelidir
7 , C|hazdakullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekraıı olmalıdır.
B. Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatı 0,1 ya da 0,5 hassasiyetle okuma
yapabilmeli ku]lanıcı bunu DlJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabi]melidir
9. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş o]malı ve kullanılır hacim kolay
temizlenebilir
PVC[plastik) olmalıdır. İç haznesi plastik olmayan cihazlarlar teklif edilmemelidir.
10. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 2 adettel raf bu]unmalı cihazın rafları kul]anıcının
isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır
11. Cihaz karlanma yapmayı engelleyen otomatik defrost sistemine sahip olması gerekmektedir.
1_2. C|hazın termometresi üst tarafta kullanlcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır
13. Cihazın alarm sistemi; Alt-üst limit sıcaklıklar aşıldığında ve kapı açık kaldığında kullanıcıyı
ses]i olarak uyarmahdır.
14. C|haz cam kapaklı olmahdır.
].5. Cihaz, özel kapı menteşe sistemi i]e kendinden kapanır özellikte olmalıdır.
1,6. C|haz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zarar|ı CFC içermemelidir.
17. C|hazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet ön rotil ayak bulunmalıdır.
]_B. Cihaz firma üretim, tasarım, ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 pl
ücretsiz;]_0 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
]_9. Cihazın IS0 9001: 2015, TSE Hizmet yeterlilik, ISO 13485:2016 ve Yerli malı belgeleri
bu]unmalıdır.
20. Cihaz yerli üretim olmalıdır.
2\. C|haza isteğe bağlı olarak Dokunmatik TFT ekran ve yauq takılabilmelidir.
2 2.kuru]umu firma tarafından yapılacaktır.

Tqrık- EıiıC
Aat 6enli5 corrrnl.,ıa,ı

B.işrq ünyug
enul.3rrjr fuwılıış,

@
ng

l, -;

t"-r ş€Gİ-

W


