ANAHTAR TESLiMi GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERslN üNlvERslTEsi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
işin adı

üNiVERsiTEMiz DENizcitiK FAKüLTESı 1600 KVA, 33/0.4 .23|
kV (28,5-34,5 kV) ALÜMiNYUM SARGlll HERMETiK FAM
KAPALI) YAĞL| TiP TRANSFoRMATÖR (DAHiLi VE HARici ] iP)
YAPIM iŞi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ tİcaret unvanI
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş. anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer ala n tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimİzi beyan ediyoruz.
1)

2) 4734 saylll Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yer|i istekli durumundaylz.
3) işin tamamln| Katma Değer Vergisi hariç

toplam2

............TL ...Yalnlz

anahtar teslimi
8ötürü bedel üzerinden yapmayl kabul Ve taahhüt ederiz.

Ad! sOYADl/Ticar€t

unvanl
Kaşe ve imıa3

Ekler:

l-Teknik Şartname (1 S0

1Türk vatandaşı gerçek kişiler

1l rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
ıToplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.

-

16(x) KvA, 33/0.4-0.23ı kV (2a5-345 kV} AIÜMıNYUM sARGıLl HERMEIiK (TAM KAPALı) YAĞtl TİP
TRANSFoRMATÖR (DAHltİ VE HARİci TİP}

a)

Malzeme: Şartnamesİne Ve standardına uygun o|arak, üç fazlı, iki sargılı, yağa dald|rllmlş, tabii
yağ dolaşımlı, tabii hava soğutma|l (oNAN) Veya cebri yağ dolaşımlı, cebri hava soğutmah
(oNAF) dahili ve harici tipte imaı edilmiş oG/oG veya oG/AG güç transformatörleri. Güç
transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7.2-12-17.5-36 kV, olup lOMVA'ya kadar boşta
kademe değiştiricin ve beş kademeli, loMVA'dan sonra yük althda kademe değiştiricili ve onüç
kademeli, anma frekansları 50Hz, anma eüçleri oG/AG de 5Gl(F160-25o.1too- 630- 10oo125o-16ookv, oG/oG de o.5-1-2.5{-5-6.3-1o-16MVA, bağlantı grupları oG/AG ve Dyn 11,
OG/OG de Dyn 5, kayıpları (630kvA'ya kadar) T.S.E. 1055 de öngörülen değerlerde dizayn ve
imal edilmiş olacaktlr. Tüm trafolar şartnamesine uy8un yağ ile doldurulmuş Ve şartnamesinde
belırtilen tüm teçhizat ile bir|ikte teslim ahnacakır. Buna göre oG/AG trafolarda : Tüm
trafolarda yağ seviye göstergesi, 250kVA ve daha yukarı güçlerde alkollü termometre, hava
kulutucusu ve tekerlekleri. 530kVA ve daha yukarı güçlerde çift kadranlı termometre, Bucholz

rölesi. oG/oG trafolarda : Alkollü termometre, çift kadranh termometre (oNAF soğutma
istenen transformatörlerde, vantilatör kumandası için üst yağ sıcaklığı ile çalışan, ayrı ayrı
ayarlanabilir çift kontaklı (çabştırma-durdurma) kadranh termometre kullanılacaktır.) Bucholz
rö|esi, yağ seviye göstergeleri (alarm kontaklı}, yük altında kademe değiştirici için tek kontaklı
gaz rölesi, basınç emniyet valfı, kumanda dolabl, tekerlekleri. oNAF soğutma sistemli 12.5MVA
Ve 20MVA güçlü transformatörlerde fanlı monte ediımiş ola.ak; motoru, Vantilatörü Ve tüm
soğutma sistemi ile komple birim fiyaia dahildir. Transformatörler komple çahşır Vaziyete
getirilmiş olacaktır. Yukarlda belirtilen tüm ek teçhizatın malzeme ve montaj bedeli
transformatörün malzeme fiyatına dahildir. b) Montaj: Transformatörün iş yerine nakli, nakliye
İçin gerekli sigorta masraflarl, proje Ve şartnamesine uygun şkİlde montajı. (Montaj için
lüzumlu profil demirlerin bedeli poz 5.4.1. veya 5,5.2.'ye göre, transformatör ile pano
arasındaki kumanda kabloların bedeli poz 32.'ye göre, açlk hava transformatörlerine ait beton
temellerin bedeli İnşaat birim fiyatlarına göre aynca ödenir.)
Not: oG beğlantl 8irişi PLuG-lN başhkll olacaktlr.

