TEKNiK ŞARTNAME
Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Meslek
yiiksekokulunda tuvalet kapılarrnda kullanıtmak üzere ıslak zemin menteşesi alımını

Bu

şartname;

kapsamaktadır.

-

Menteşeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır,
Menteşeler 50 kg ağırlığındaki kapıları taşıyor özellikte olacaktır,
Menteşeler TSE standartlanna uygun ve CE belgeli olacaktır,
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Islak Zemin Kapı Menteşesi G6rseli

BiRiM FiYAT TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi REKTöRLüĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Unlversitemiz Yabancı Dil|er

İşin adı

ve Sosyal

Bilimler
Yüksekoku llarında kapı ağır|ığı nedeniyle sökülen tuvalet
kapılarında kullanılmak üzere malzeme alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanI

uyruğu
TC Kimlik Numarası1
Vergi Kimlik Numarasl
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
da hil

zl 4734 sayfi

Kanunun 4 üncü maddesandeki "yerli istekli" tanlml gereğince yerli istekli durumunday|z.

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

toplam2

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

AdlsoYADllTicaret

U

Kaşe ve İmza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

1Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. kimlik numaralarını yazacaklardlr

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazllacaktlr.
3Teklif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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BiRiM FiYAT TEKL|F cETVEL|

Sıra
No
1 lsla k

İş

Kaleminin Adı ve l(ısa Açıklaması

Zemin Kapl Menteşesi

2 lslak Zemin Kapı

Menteşe Karşı|ığı

KDV

ToPLAM TuTAR (K.DAHit)

öıçti
Teklif Edilen
Birimi Miktarı Birim Fiyat
Adet

10

Adet

10

Tutarl ı
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Adı SOYADl/Ticaret Unvanı
Kaşe ve inıza

-

ı
ı
ı
ı

