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KiLiS VALiLiGi
tLSAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00159502107

Sayi : 35277066-949
Konu : 410A KLIMA GAZI ALIM 151
TEKLtF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cinsve miktan belirtilen malzemelcrin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22 . maddcsinin(d) bendi hUkmune gore yapilacaktir.

■2-S-y /O

A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
2022 ) gilnii saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gtinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saglik Miidurlugu Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg . i20CYUzylrml) gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi V G ^ i i'd 6Vr£ith'd ita h eil (a t/iV>laii: tb'rrV
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Havva YUKSEK
iDARt MALt I5LER MUDUR YRD.
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KLIMA GAZI 410 A

Miktar

52
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Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 II IMO lODahili : 1872 Faks:0348 8I4 I0 15

1

osum

(c,

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No 2/I
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, gtivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: 045F72b8-ddbl-4544-bbb6-2b9rocdedc55
Beige Dogrulama Adresi: https://vvww.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

T.C.
SAGUK BAKANMGI

KILiS DEV LET HASTANESl

410 A KLiMA GAZI TEKNiK $ARTNAMESi

4103,% 50 ve% 50 kutle fraksiyonunda R32 ve R125 kar^imi olan HFC'lerin bir sogutucu dzelligi olmalidir
410a sogutucu yamci olmamalidir.ODP 0'dir ve kuresel ismma katsayisi degeri GWP 2340'tir, olmalidir..
410a,nm standart basmci -51.6 ° Clik bir kabarcik noktasi sicakligma ve 0.2 ° Cden du^uk bir faz geg§
sicakligi kaymasma sahip olmalidir..
Bir azeotropik kangmdir ve termodinamik ozellikleri, tek bir gali§ma aki^kanminkine pok yakmdir.
Yuksek basing ve yuksek 401A yogunlugu nedeniyle, sogutucu aki§kanm gapi gok azahr ve kompresorun
boyutu ve yer degi^tirmesi buyuk dlgude azaltilabilir. Aym zamanda, 410A sivi fazi yuksek termal
iletkenlige ve du§uk viskoziteye sahip olmalidir.
Hastanemiz mevcut klimalara uyumlu olmalidir.
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