BiRiM FiYAT TEKL|F MEKTuBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Soğutma Grupları Bakım
Onarım İşi.

İşin adı

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1} Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil o|duğu belirti|en tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenIemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2| 4734 saYfi Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlml 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 Vergisi hariç toplam2
bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz

AdI soYADl/Ticaret Unvanl *
Kaşe ve imza'

Ek: Yapılacak İşler Listesi

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

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraf|ndan imzalanacaktır.

YAPİLACAK OLAN iŞLER
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Kompresörlerdeki Baz kaçaklarl tespit edilip, onarıllp, eksik gazlar tamamlanaca}<tır.
Kompresör §ürücü kartl vrs {inverter)değişimı.
vrs iç ünite 42 btu iç fan motoru ve ana kart değişimi {468ıA2or.724-EBR 0784017}
Drenai pompasl değişimi
Mimarlık fakültesinde eksik olan 3 adet fancoiı kumandası
A, B, C bİok drenaj boru hatlarlnln yönünün değişmesi. Bütün drenaj boruları her kat| için
ayn ayn gidere verilecektir.

Arlzall olan duvar tipi iç ünite klimanln kartlnln değişimi
8akım esnaslnda kullanılacak bütün malzemelerTsE belgeli olacakttr.
yapılan bakımlar en az 1yd garanti kapsamında olacaktır.
yapılan değişik|ikler birimimiı teknik p€rsoneli nezdinde yapllacaktlr.
Çalışma esnasında i5 sağlığı ve güvenliği önlemleri ist€kll firma tarafından sağlanaca} ve
doğacak olumsuzlardan firma sorumlu olacaktır.
Nakliye ve benzeri giderler istekli firma taraf|ndan kalşılanacaktlr.
Fiyat teklifi verilmeden önce yerinde tespitler yapIlacaktlr.

