BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Rektörlük Binası Girişi Tavanında Kullanılmak Uzere 250
Adet Alüminyum Asma Tavan Paneli Alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarasl

Adresi
Telefon ve Faks numarasl

Yukarıda ad ı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşı|mış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
1}

2| 4734 sayll Kanunun 4 üncü maddesandeki "yerli istekla" tanIml gereğince yerli istekli durumundayız.
3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz

birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergasi hariç toplam2

..

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYADılTicaret Unvaı,üı
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Ek : Teknik Şartname (1 Sf)

1Türk Vatandaşl gerçek kişi|er

11rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralar|nı yazacaklardır.
2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3TekIif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

250 adet alüminyum asma tavan panel
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Teklif Edilen
Birimi Miktarl Bırim Fiyat
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ToPtAM TUTAR (K.D.V Hariç)
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ToPtAM TuTAR (K.DAHiL)

Adl soYADllTicaret Unvanl
Kaşe ve imza
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60*60 cm ebadında 0.70 rrım kahnllğında min.20 mikİon elekıİosıatik toz boyalt (polyester
kapi delikli aliiminyum plaka (en a\A,3000 serisi)
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istcnilen renkıe (60x60) om ebadında (0,70 mm kalınlığlnda a|ümin}um plakanın iki laİafl 20 mikon kahnllğında polyesıer
esaslı elektrostatik toz boyalı) aliiminyum plaka (cn aw 3000 scrisi) saıln alınmasl içindir.

NOT: 250 ADET ASMA TAVAN PLAKASl SATlN ALINACAKTIR-

