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l2 599 siandardtnda. düşcy malli slcalllk scnsödi ve§(aslyıa a§|n lslnmaya l(ırşt moıoİa yeİleşıiriıen nem scnsörü ile §u
kaçakıarına ka§! korumall, 0'C ile 40"C orıam sıcaİllğlnda. tamameı suyun iç|nde çalt§nhilerL kompakl portaıaf. clle tq§lnabiiir },eya
ktlavuz halal sislemli. g6Ydcsi cC 25 piıi dökİrn. motof mi|i Paslınmaz çeliİ. motor. motor sar8lsl aşlrı l§lnmata dayanıklü yğle.li bir
§oğuıma dü?-eninc sahip vc gercktigindc yenidcn safilabiıen. lP 68 lioruma sıntlinda, as8ari 7 m, clekırik kablo§u 0ztrinc ıakltmlş.
elelitrik k8hlo bağ|anıl§t tam 5ııdirmazhı sağ|a}arı. kablo hcsi|mesi dlrumlndalii gövde lçcİisine su gi.işinien8c|leyecek şckiıde
dizayn cdilmiş. 7 m elektrik kab]osu dahil lso 900ı kali(c güvence bel8csine sahip dılglç tip pis su pornpa motorunun iş yef,inde
ıemini vc monlaiı.
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Mersin Üniversitesi , Derin kuyuda arızalanan dalgıç
motorunun yerine yeni bir motor alınması.
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Teklif Edilen
Birimi Miktarl Birim Fiyat
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Adl sOYADllTicaİeı Unvanl *
Kaşe ve imz;:

BiRiM FiYAT TEKLiF MEKTuBU

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

Mersin Üniversitesi

,

Derin kuyuda arızalanan dalgıç

motorunun yerine yenİ bİr motor alınması için
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıi

Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1} Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler taraflmlzdan okunmuş, anlaşılmış 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 yaptlrlmlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2| 4734 saylı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelİndeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
TL... Yalnlz.

3} işin, bu teklif

bedel karşılığında yapmayı kabulve taahhüt ederiz.

Adı SöYADllTicarei Un\.anı *
(aşe ve imza!

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

1Türk vatandaşı gerçek
kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para
birimi belirtilerek yazılacaktlr.

3Teklif vermeye yetkiii kişi tarafından
imzalanacaktır.

