GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
işin adı
ıvıE.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü

-24've

+4" Soğuk H

DepoIarının Bakım ve onarım işi.

Teklif sahibinİn adı ve soyadı/ tlcaret unvanl
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi ximlik NumarasI

Adresi
Telefon ve Faks numarası

alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuŞ, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belırtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer a lan tü m
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
1) Yukarlda adl yer

2)4734 say|h Kanunun 4 üncü maddesindeki "Yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.
3) işin tamamlnl Katma Değer Vergisi hariç toplam2

TL...Yalnlz
anahtar teslimi

götürü bedel üzerinden yapmay| kabul Ve taahhüt ederiz.
Adl soYADllTicaret Unvanı
Kaşe ve irnza'

Ekler:
1-İş Tarifi (1 Sfl
lTürk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T,c, kimlik numaralarını yazacaklardır,
ıToplam tutar rakam ve ve yazl ile para birimi belirtilerek yazülacakt|r,
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır,

-

MEü GrıA MüHENDİsLiĞi BöLüMÜ -24 0C Vn
SOĞUK HAVA DE}OLARININ
EAKIM VE ONARIM işi iş ranİrİ

+4

0c

İş Kapsaını : -24 0C ı,e +4 0C soğIük hava depolarının bakım ve oıüınmının sağlanması

işidir. Her iki soğuk hava depr,ısu sorunsuz- çalrşır halde idareye teslim edilecektir.
Her iki soğui hava deposu için:

.
ı
ı
ı
ı
.
.
ı

kompresör kontr<rlleri yapılacak

kondanser fun motorları

,ı,e

aıızalr kompresörler değşecektir.

için gerekli kontroller yapılacak ve arızalı

olaniaı

değiştiriIecekıit.
Drayerleri (filtreleri ) değişecektir.
sistemlere gaz basılarak kaçak tespitleri yapılacak ve tespit edilen kaçaklar izole
edilecektir.
Her iki sistem vakıüma alınıp gaz şarjı yapılacalitır.
Resiver asitle temizlenip boyanacaktıı,
Dış ünite üstlerine ve yan|arrna müafaza sacı takılacaktır.
Dış iiniteden çıkan hallaıın izolasyonlan yenilenecek olup, kablolan değişecektir, Dış
ilniteye ait tiin hat]al ( boru ve kablo hatiarı ) kablo kanalına alınacaktrr.

Yiiklenici, işine etki edecek tüm yapısal ve nihai hususlan dikkatle gözden geçirecek ve
İdare'ye ek masraf çıkarnıayacak şekilde liyat verecektir. (Yukarıda beliıtilen iş taıifine uygun
olaıak yapılacak çalışmalar için gerekli işyeriıde yüleme, yatay ve düşey taştma" boşaltma,

heı ttitlü işçilik ve genel giderler dahil toplarn fiyat verilmelidiı. Metraj yerinde tespit
edilecektir.)

Evrakln e imzalü suretine hnpsi/./wı}^J,turkı_ve.gov,trlmersınuni ebys adresinden 69aa] 72c-e8a6-427l -897c_c l0bb95b68d5 kodu ite
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