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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sayı   : 98060365-934.01.15- 
Konu : Cihaz Alımı

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, "2010K121150" 
No.lu projenin ihtiyacını karşılamak üzere Mal/Malzeme/Hizmet Alımı(Cihazların Alımı) 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere 
İlişkin Kararın 21/d bendine göre satın alacaktır. Söz konusu hizmet alımına ait birim fiyatları 
içeren teklifinizin (KDV hariç) 01.04.2019 saat 16:00'ya kadar Üniversitemiz Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne veya (bap@artuklu.edu.tr) adresine bildirilmesini 
rica ederim.

e-imzalıdır
Doç.Dr.Ömer BOZKURT

Koordinatör
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Santrifüj

5 Analitik Yarı 
Mikro Terazi

Teknik Şartname 1 Adet

6   
Laboratuvar 
Tipi Blender 
Seti

Teknik Şartname 1 Adet

                                        
7 pH metre Teknik Şartname 1 Adet

8                                                                                                                 Azot Gazı İçin 
Tüp

Teknik Şartname 2 Adet

TOPLAM TUTAR:

KDV TUTARI:

GENEL TOPLAM TUTAR:

Teklifi veren Firma
İmza, 

TEKNİK ŞARTNAMELER

1. Gerber Santrifujü Teknik Şartnamesi
1.1. Cihaz süt ve süt ürünlerinde Gerber yöntemiyle yağ tayininde kullanılmak için
tasarlanmış olmalıdır.
1.2. Cihaz en az 8 adet bütirometre kapasiteli olmalıdır.
1.3. Cihazın zaman ayarı dijital göstergeli olmalıdır.
1.4. Cihazda zamanlayıcı bulunmalıdır.
1.5. Cihaz 65 Co ye kadar ısıtma özellikli olmalıdır.
1.6. Cihaz en az 1350 devir/dakika hızına ulaşabilmeli ve dönüş hızı en az 350 g (±50 g) kapasiteli 
olmalıdır.
1.7. Cihaz elektriksel olarak frenlemeyi 8 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirmeli ve cihazda emniyet kilidi olmalıdır.
1.8. Cihaz çalışma esnasında açılmayı önleyici otomatik kilit sistemine sahip olmalıdır.
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1.9. Cihaz 220 Volt (+/- %10) 50 Hz şebeke cereyanında çalışmaya uygun olmalıdır.
1.10. Cihazın dış yüzeyi elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
1.11. Cihaz masaüstü kullanıma uygun olmalıdır.
1.12. Cihazın teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve cihazın teslim yerine nakliyesine ilişkin giderler firmaca karşılanmalıdır.
1.13. Cihaz ithal malı olmalı ve uzak doğu menşeli olmamalıdır.
1.14. Cihaz üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında da 10 yıl yedek 
parça ve servis garantisi verilecektir. Garanti Belgesi ürün teslimatı ile sunulmalıdır.
1.15. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belge fiyat teklif ile 
birlikte sunulmalıdır.
2. Mantolu Isıtıcı (Karıştırıcılı ve Hassas Sıcaklık Kontrollü) Teknik Şartnamesi
2.1. Isıtıcılı manto genel laboratuvar ısıtma işlemleri için uygun olmalıdır.
2.2. Zaman orantılı ısıtma kontrol sistemi 450 oC’ye kadar hassas sıcaklık ayar ve kontrolüne 
uygun olmalıdır.
2.3. Isıtıcılı manto üzerinde ısıtma ve karıştırma işleminin yapıldığını gösteren pilot lambalar
bulunmalıdır.
2.4. Isıtıcılı manto karıştırma özelliğine sahip olmalı ve hızı 0-1400 rpm arasında
ayarlanabilmelidir.
2.5. Isıtıcılı manto ısıtıcı cam elyafı darbeye karşı dayanıklı olmalı ve gerektiğinde cam 
malzemeyi korumalıdır.
2.6. Isıtıcılı manto dış kasası havalandırma deliklerine sahip olmalı ve emaye boyalı çelikten
üretilmiş olmalıdır.
2.7. Isıtma ayarı ve karıştırma hızı farklı olarak kontrol edilebilmelidir.
2.8. Isıtıcılı manto 500 ml hacimli balonlarda kullanım için uygun olmalıdır.
2.9. Isıtıcılı manto fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalı ve bu süre 
bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
2.10. Isıtıcılı manto teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta 
içerisinde yapılmalı ve nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.
 
3. 8 Kanallı Mikropipet Teknik Şartnamesi
3.1. Pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin 
tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’ye kadar).
3.2. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen
olmalıdır.
3.3. Pipet ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
3.4. Pipet aşağıdaki aralıklardan oluşmaktadır. (20-200µl)
3.5. Pipet her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
3.6. Pipet kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
3.7. Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise 
kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
3.8. Pipet uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç
kullanımını gerektirmemelidir.
3.9. Pipet çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına
sahip olmalıdır.
3.10. Pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.
3.11. Pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.
3.10. Pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız
olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.
3.11. Pipet kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
3.12. Pipet üretici firma ISO, CE kalite belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeler teklif
sırasında tebliğ edilmelidir.
3.13. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
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3.14. Pipetin teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve pipetin teslim yerine nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.
3.15. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Soğutmalı Santrifüj Teknik Şartnamesi
4.1. Cihaz çok amaçlı laboratuvar çalışmaları için uygun nitelikte olmalı ve çok sessiz
çalışmalıdır. Maksimum hızda gürültü seviyesi 60 db’den az olmalıdır.
4.2. Cihaz kazanı paslanmaya karşı dirençli malzemeden imal edilmiş olmalı ve cihazın
çember kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
4.3. Cihazın maksimum hızı en az 15.000 devir/dakika, maksimum RCF değeri en az 25.000
olmalıdır.
4.4. Cihazın sıcaklık kontrol aralığı –20 C derece ile +40 C derece arası olmalıdır.
4.5. Cihaz dijital göstergeli olmalı ve hız, kalan zaman, sıcaklık buradan okunabilmelidir.
4.6. Cihaz hıza ve tuşlarla girilecek olan r/mm değerine göre otomatik RCF değerini
hesaplayabilmeli ve ekranda gösterebilmelidir.
4.7. Cihaz üzerinde dengesizlik durumu gösteren uyarısı olmalı ve böyle durumlarda
çalışmasını durdurmalıdır.
4.8. Cihazda rotor (başlık) seçme özelliği bulunmalıdır.
4.9. Cihazda rotorun durması için en az 9 basamaklı frenleme sistemi ve hızlanması için en az 9 
basamaklı ivmelenme sistemi olmalıdır. Bu basamaklar ayarlanabilir olmalıdır.
4.10. Cihazın zaman ayarı 1-99 dakika arası olmalıdır. Cihaz zamandan bağımsız olarak sürekli 
olarak da çalıştırılabilmelidir.
4.11. Cihaz 220 V/50 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
4.12. Cihazda hız, zaman ve durma süresi gibi bütün parametreler, yavaşlama ve hızlanma zamanı, 
sıcaklık tuşlar yardımıyla girilebilmeli ve ayarlanabilmelidir.
 
4.13. Cihaz üzerinde en az dört (impuls, start, stop, soğutma, RCF vb.) fonksiyon tuşları olmalıdır.
4.14. Cihazda her rotorun maksimum hızını otomatik olarak set eden rotor dedeksiyon sistemi 
olmalıdır. Bu sistem sayesinde cihaz konulan her rotoru otomatik olarak tanımalı ve rotorun 
dönebileceği maksimum hız üzerinde bir değer ayarlanması önlenmiş olmalıdır.
4.15. Cihazla beraber aşağıdaki parçalar verilmelidir:
4.15. 1. 5000 rpm hız için (sabit veya açılır) rotor (24 adet 1,5 ml ve 2,0 ml eppendorf tüpleri 
çevirebilir)
4.15. 2. 500-5000 arasındaki rpm hız için rotor (sabit veya açılır), (15 ml ve 50 ml falcon tüplerine 
çevrilebilir.
4. 15. 3. 8 adet adaptör (50 ml ve 15 ml tüpler için ayrı ayrı çevirmede)
4.16. Ürünün ilk kurulum/montajı firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalı ve cihazın kullanımına 
ilişkin eğitim kurulum aşamasında ücretsiz olarak firma tarafından verilmelidir.
4.17 Cihaz ithal malı olmalı ve uzak doğu menşeli olmamalıdır (Japonya hariç).

4.18. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz ayrıca
10 (on) yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
4.19. Teklif veren firmanın cihaz üreticisi firmadan veya ülkedeki distribütörden alınmış
yetkili satıcı olduğunu bildiren Yetkili Satıcı Belgesi olmalıdır.
4.20. Cihazın ISO Belgesi ve CE işareti bulunmalıdır. Bu standartlara ilişkin belgeler teklif ile 
birlikte sunulmalıdır.
4.21. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belge fiyat teklif ile 
birlikte sunulmalıdır.
4.22. Cihazın teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve cihazın teslim yerine nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.

5. Analitik Yarı Mikro Terazi Teknik Şartnamesi
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5.1. Cihazın tartım kapasitesi maksimum 250 g olmalıdır.
5.2. Cihazın hassasiyeti belli bir ağırlığa kadar (105 g’dan daha düşük) olan tartımlar için 0,00001 
g (0,01 mg ), daha ağır tartımlar için 0,0001 g (0,1 mg) olmalıdır. (d= 0.01 mg)
5.3. Cihaz LCD dijital ekranlı olmalıdır.
5.4. Cihazın tekrarlanabilirliği 100 g’dan daha düşük ağırlıklar için 0,00005 g (0,05 mg ), daha 
ağır tartımlar için 0,0001 g (0,1 mg ) olmalıdır.
5.5. Cihazın lineerliği 105 g’dan daha düşük ağırlıklar için ± 0,00003 g (0,03 mg ), daha ağır 
tartımlar için ± 0,0002 g (0,2 mg ) olmalıdır.
5.6. Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de ± 2/C ppm olmalıdır.
5.7. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.
5.8. Cihaz CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.
5.9. Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan 
malzemeden yapılmış olmalıdır.
5.10. Cihaz bulunduğu çevre koşullarına otomatik olarak adapte olabilmeli ve ortam koşullarının 
değiştiği durumlarda cihaz kullanıcının müdahalesi gerekmeden kendini full-otomatik olarak kalibre 
edebilmelidir.
5.11. Cihazın bulunduğu zeminde dengede olup olmadığını gösteren denge terazisi bulunmalı
ve cihazın dengesinin sağlanması için gerekli denge ayar ayakları olmalıdır.
5.12. .Cihazın iki kenardan ve tercihen üstten de olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam 
koruma kabini olmalıdır.
 
5.13. Cihaz tartım sonuçlarını doğrudan Windows işletim sistemine transfer edebilmeli ve buna 
ilişkin bağlantı ve donanımları bulunmalıdır.
5.14. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 4 saniyeden fazla olmamalıdır.
5.15. Cihazın kontrol paneli ve göstergesi çok çeşitli sıvı ve kimyasallardan etkilenmemesi için özel 
korumalı olmalıdır.
5.16. Cihazla normal tartım ve parçacık sayımı ve dinamik tartım yapılabilmelidir.
5.17. Cihaza istenildiğinde gerekli bağlantılar yapılarak katı ve sıvı maddelerde yoğunluk
tayini yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5.18. Cihazın bilgisayar ve yazıcı bağlantısı yapılabilmeli ve bu bağlantılara ilişkin cihazın
ara yüzü olmalıdır.
5.19. Hırsızlığa veya yetki dışı kullanımlara karşı cihazın şifre ve mekanik koruması olmalıdır.
2.20. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belge fiyat teklif ile 
birlikte sunulmalıdır.
6.21. Cihazın teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve cihazın teslim yerine nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.

6. Laboratuvar Tipi Blender Seti Teknik Şartnamesi
6.1. Blender seti Motor, cam hazne, paslanmaz çelik hazne ve plastik öğütücü olmak üzere toplam 
4 parçadan oluşmalıdır.
6.2. Cihaz motoru en az 2 farklı hız kademesi ile anlık çalışma fonksiyonuna (“pulse”) sahip
olmalıdır.
6.3. Haznelerin bıçakları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
6.4. Cam hazne hacmi 500 ml-1500 ml aralığında olmalı ve hacim ölçeği camda kabartmalı
olarak belirtilmiş olmalıdır.
6.5 Çelik hazne 500 ml-1500 ml aralığında olmalı
6.6. Plastik öğütücü 200-500 ml aralığındaki hacimde olmalıdır.
6.7. Cam ve çelik hazne kapakları üstten numune veya sıvı eklemeye yardımcı olacak daha küçük 
kapaklara sahip olmalıdır.
6.8. Cihaz ayakları vakumlu olmalı ve çalışma esnasında kaymayı engellemelidir.
6.9. Cihaz motoru en az 400 W gücünde olmalı, buz kırabilmeli, ceviz ve antepfıstığı gibi sert 
kabuklu meyveleri homojenize edebilecek kapasitede olmalıdır.
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6.10. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.
6.11. Cihazın parçalama bıçağı kuru ortamda çalışabilmeli ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
6.12. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden 
sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
6.13. Cihazı ithal eden firma Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalı ve bu belgeyi teklifiyle 
birlikte sunmalıdır.
6.14. Cihazın teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve cihazın teslim yerine nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.

7. pH Metre Teknik Şartnamesi
7.1. Cihaz dijital göstergeli olup geniş LCD ekranlı olmalı ve cihaza istenildiğinde iletkenlik ve 
çözünmüş oksijen ölçümü için prob takılabilmelidir.
7.2. Cihaz -2.00- 16.00 pH aralığında okuma yapabilmelidir ve ±1000 mV olarak da okuma 
yapabilmelidir.
7.3. Cihazın hassasiyeti ve doğruluğu en az 0.01 pH olmalıdır.
7.4. Sıcaklık ölçüm aralığı -20 – +120.0 °C olmalıdır. Ölçüm hassasiyeti 0.1°C olmalıdır.
 
7.5. Kalibrasyonu otomatik veya manuel olarak yapılabilmelidir. 4/7/10 pH değerlerindeki
tampon çözeltilerini otomatik olarak tanıyabilmelidir.
7.6. Cihaz ile birlikte 4, 7, 10 pH değerlerindeki tampon çözeltileri verilmelidir.
7.7. Cihaz hafızasındaki 5 farklı tampon değerine göre tek ve iki nokta kalibrasyonu 
yapabilmelidir.
7.8. Cihaz kapatılıp açıldığında tekrar kalibrasyon gerektirmemelidir.
7.9. Cihazda kalibrasyon ve sensör kontrol sistemi bulunmalıdır ve kullanıcıyı uyarmalıdır.
7.10. Cihaz usb portları ile bilgisayara bağlanabilmelidir ve data transferi yapabilmelidir.
7.11. Cihazla birlikte 1 adet pH elektrodu verilmelidir.
7.12. Cihazın dış yüzeyi plastikten yapılmış olmalıdır ve bu yüzden oksitlenmeye dayanıklı 
olmalıdır.
7.13. Cihaz ile birlikte masa üstü standı ve duvara asma standı, usb kablosu ve adaptörü 
verilmelidir.
7.14. Cihaz taşınabilir özellikte olmalıdır ve pil süresi en az 8 saat olmalıdır.
7.15. Cihazla birlikte 1 er litre Sigma veya Merck marka Ph 4, pH7 ve ph10 tampon çözeltileri 
birlikte verilmelidir.
7.16. Cihaz 220Volt 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
7.17. Cihaz CE işareti taşımalıdır.
7.18. Cihaz en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalıdır. Firma cihazın 10 yıl boyunca yedek 
parça teminini yapabilmelidir.
7.19. Cihazı üreten firma uluslararası kalite belgesine (ISO ve CE ) sahip olmalıdır.
7.20. Üretici firma ISO 9001 kalite sertifikasını teklif ile birlikte sunmalıdır.
7.21. Cihaz yerinde teslim edilmeli kurulup çalıştırılıp kullanıcıya teslim edilmelidir.
7.22. Teklifi kabul edilen firma cihazı 6-8 hafta arasında teslim etmelidir.
7.23. Teklif eden firma, cihazın servis ve hizmet garantisi bakımından üretici firmanın yetkili 
temsilcisi olmalıdır.
7.24. Cihaz kurulum ve eğitimi sonrasında eğitim alan kullanıcılara üretici firmadan alınmış ıslak 
imzalı eğitim sertifikası verilmelidir.
7.25. Cihazı teklif eden firmanın TSE Hizmet yeri yeterlik belgesi olmalıdır.
7.26. Teklif veren firmalar teklif ettikleri marka ve modele ait şartnamede geçen özellikleri orijinal 
katalog üzerinde cevap vereceklerdir ayrıca teknik şartnameye madde madde uygunluklarını teklifle 
birlikte sunmalıdırlar.
7.27. Cihazın teslimatı fiyat teklifi kesinleşip sipariş verildikten sonra en geç 4-6 hafta içerisinde 
yapılmalı ve cihazın teslim yerine nakliye giderleri firma tarafından karşılanmalıdır.
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8. Azot Gazı İçin Tüp Teknik Şartnamesi
8.1. Tüplerin güvenlik bilgi formu olmalıdır.
8.2. Tüplerin rengi TSE standardına uygun olmalıdır.
8.3. Tüplerin hacmi 50 L olmalıdır.
8.4. Tüpler "çelik çekme" ile üretilmiş olmalı çapları 229 mm olan 34CrMo4 çelik malzemeden 
imal edilmiş olmalıdır.
8.5. Tüpler doluyken basınç, argon gazı için 200 bar, 10 m3 olmalıdır.
8.6. Tüpler TSE belgeli olmalı ve bu belge fiyat teklifiyle birlikte sunulmalıdır.
8.7. Tüplerin test tarihleri geçtiyse yüklenici firma hidrostatik test yapıp raporları ile beraber 
kuruma teslim edilecektir.
8.8. Tüpler kurumun belirtildiği adrese taşınma veya gönderme işini yüklenici firma
yapacaktır.
8.9. Tüplerin kuruma teslimi tekliflerin kesinleşmesine müteakip en geç 1 hafta içerisinde
gerçekleşecektir.
 
8.10. Tüpler, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği’ne ( TPED-2010/35/EC) uygun olarak 
tip onaylı ve “π” işaretli olmalıdır.
8.11. Tüplerin çalışma basıncı 230 bar, test basıncı 345 bar olmalıdır.
8.12. Tüpler, TS EN ISO 9809-1’de belirtildiği üzere konveks ve ayaklı olacaktır.
8.13. Tüpler, TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak markalanmış olmalıdır.
8.14. Tüplerin üzerindeki boyun bilezikleri TS EN ISO 9809-1’e uygun olmalıdır.
8.15. Tüplere bağlanmış olan vanalar Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği’ne
(TPED) uygun olarak tip onaylı ve “π” işaretli olmalıdır.
8.16. Tüplere bağlanmış olan vanalar TS EN ISO 10297 standardına uygun tip onay belgeli
olmalıdır.
8.17. Tüpler iyi korunmuş, eskime veya benzeri sebeplerden dolayı görev yapamaz durumda
olmamalı, yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
8.18. Teslim edilen partiye ait seri numarası esasına göre hazırlanmış uygunluk beyanı,
ürünlerle beraber teslim edilecektir.
8.19. Tüp üreticisi firma TS EN ISO 9001:2008 kalite sistem belgesine sahip olmalıdır.
8.20. Tüpler azot gazı ile dolu olarak teslim edilmeli ve azot gazının saflığı oranı en az % 99.5
olmalıdır.

9. Genel Şartlar
9.1. Teslim edilecek cihazlar orijinal ve kapalı ambalajında olmalıdır. Cihazlar daha önce
kullanılmamış olmalıdır.
9.2. Cihazlar Mardin Artuklu üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında monte edilecektir.
9.3. Cihazlar belirtilen adrese nakliyesi, nakliye sigortası işlemleri ve montajı firma tarafından 
sağlanacaktır.
9.4. Cihazların nakliye giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Nakliye ve kurulum
sırasında oluşabilecek her türlü maddi hasar firmaya aittir.
9.5. Fiyat teklifleri listedeki kalemler için ayrı ayrı veya toplu olarak sunulabilecektir.
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