TEKNiK ŞARTNAME
Bu

şartname; Mersin Üniversitesi, Tece Rektörlük Konufu klimalann anzasının
giderilmesi ve muhtelif yerlerde klima ve benzeri arızalann giderilerek bakımının yapılmasını
kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler

:

1) Tece Rektörlfü konutunda bulunan iki adet klimanın iç ünite kartlan yenisi ile
değiştirilicektir.

2) Tece Rektörlük konutunda iki adet klimanın dış ünite kartlan anzalı olup tamiri
3)

4)
5)
6)
7)

yapılacaktır.
Tece rektörlük konutunda bir adet split klimanm iç ünite fan motoru yenisi ile
değiştirilecektir.
Tece rektörlük konutu, rektör yardımcısı konutu split klimanın kapasitörü anzalı olup
yenisi ile değişimi yapılacaktır.
Diş Hekimliği Fakültesi bir adet vrf sisteminin expansion valfi arızalı olup yenisi ile
değişimi yapılacaktır.
Mühendislik Fakültesi Malzeme ve Metalurji Bölümü toplantı salonu split klimasının
kompresörü anzalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktrr.
Tıp fakültesi Dekanhğında klima santralinde kullanılmak iizere bir adet 9Xl750 mm
ölçülerinde kayışı idareye teslim edilecektir.

Genel özeltikler

:

1) Yüklenici firma tamirini

2)
3)
4)
5)

veya anzasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında
mutlaka ürilııle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
Yedek parça çıkm4 tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
Kullanılan tiim üri,inler TSE standartlanna uygun olacaktır.
Kullanılanacak üri,in kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı
olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
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BiRiM FiYAT TEKL|F MEKTuBU

MERsiN üıtivensiresi nexrönı-üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Mersin Üniversitesi , Tece Rektörlük Konutu Ve muhtelif
yerlerde bulunan klimaların bakım ve onarımının
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!) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm beıgeler taraflmlzdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
d ahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
d üzenlemeIeri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
d urumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2 )4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı 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
TL... Yalnlz.,.....

.. bedel karşılığında yapmayl kabul Ve taahhüt ederiz.

Adı SoYADl|iicaret Unvanl
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

1Türk vatandaşı

glrçek

rl. rakamdan oluşan T,C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
'Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi be|irtilerek yazllacaktlr.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından
imzalanacaktır.
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