GOTURU BEDEL TEKLlF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
iktisadi

İşin adı

ve idari Bilimler

Fakültesi Dekanlık Binası

Arızalanan Otomatik Kapının Bakım ve Onarım

İşi

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarası
Ad resi
Telefon ve Faks numafas|

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler taraflmlzdan okunmuş, anlaşllmlş Ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemelerl dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2| 4734

say

Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli isteklİ durumundayız.

mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
......... TL... Yalnız.....................,........
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Ver8isi hariç toplam2..
3) işin, bu teklif

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYADl/Ticaret unVanl
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

Not: Allnan malzemelerin montajı firma taraflndan yapIlacaktlr.

1Türk Vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlak numaralarını yazacaklardır.

2Toplam tutar rakam ve ve yazl ile para birimi belirtilerek yazllacaktlr.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.

-

TEKNiK ŞARTNAME
Bu

şartname; Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekanlık
binasının arızalanan otomatik kapısının bakım ve onarımın yapılması işini kapsamakladır.

Teknik Şartname

:

l)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlık binası girişindeki çift kanatlı otomatik
kapının 6 metre uzunluğundaki M8 kayışı değiştirilecektir.
2) Otomatik kapınrn motor redüktörü anzalı olup tamiri yapılarak çalışır bir vaziyette
montajı yapılacaktır.
3) Otomatik kapının radarlan arızah olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
4) Otomatik kapınrn kanat ayaılan yapılacak olup kılaıuz raylann kontrolleri yapılacaktır.
5) Otomatik kapı çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

Genel Şartname

)

:

Yüklenici firma tamirini veya anzasını giderdiği iirün ile ilgili yedek parça kullanımında
mutlaka iiriinle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
3) Kullanılan yedek parçaya en azbir yıl garanti verilecektir.
4) Kullanılaı tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
5) Kullanılanacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı
olmadarı hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
l

