BiRiM FiyAT TEKL|F MEKTuBu

ıvısRsiıı üNivERsiTEsi REKTöRLüĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
MERsiN üNiVERsiTESi çıFTLiKKöY KAMPÜsÜ çEVl ı E

işin adı

AYDlNLATMASlNDA KULLANMAK
ALlMl.

üzERE

MALzEt\ 1 E

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl

Vergi Ximlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

Yukar|da adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşllmlş ve kabul edilmiştir. Tek|if fiya
dahil olduğu be|irtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan t m
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
1}

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2| 4734 saylı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli İstekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.
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

Adı soYADl/Ticaret Unvan|
Kaşe ve imza3

Ek :

1) Birim Fiyat Teklif cetveli
2) Teknik Şartname (1 sayfa)

lTürk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
yazllacaktlr.
'Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek
3Teklif vermeye yetkili kişi taraf|ndan imzalanacaktır.

-

BiRiM FiYAT TEKLiF cETVELİ

5l

öıçıı

ra

No

İş

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi Miktarl

1

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy

Metre

100

2

1kv yeraltı kab|o.kolon ve besleme hattı 4+6 mm2 nyy

M

etre

100

3

4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol. kablo. besleme hattı (nhxmh)

M

etre

100

4

lşık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100
lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü

Adet

Teklif Edilen
Birim Fiyat

Tutar

25

ToPtAM TuTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPIAM TuTAR (K.DAHit)
Adı SoYADl/ticaret UnVanl
Kaşe ve imza

-

PROJE BİRİM FiYAT PoZ TARiFLERi (ELEKTRiK TESiSATI)
ÇiFTLiKKÖY KAMPÜsÜNDE ÇEVRE AYDlNLATMADA KULLANlLMAK
üzERE ELEKTRix ı,ı ı ıze ıvı e ıERi ALlMliŞi.

işin Adl:
Sıra No

l

Poz No

35 -l40.3222

l'anlmI

ikv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattt 4'4 mm2 nyy (TS IEC 60502_1+Al)

Birimi

MT

Tarifi

Bina içinden sıva üstünde, konsolIar veya kroşe|ef üzerinden duvar4 tavana veya kanallar içine, bina dışlnda kanallar içine döşenmek
üzere yer altı kablosunun işyerinde temini. geçit ve güvenlik borulan. her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.
Elcktrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelert göre faz ve nötr iIetkenleri plastik izoleli olmak üze.e kolon veya besleme hattı
tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boy4 her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

slra No

2

Poz No

3s | 40 3223

Tanlml

l

Birimi

MT

Tarifi

Bina içinden stva üstünde, konsollaİ veya kroşeler üzerinden duvar4 tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek
üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boıulan, her nevi malzeme kİoşe ve işçilik dahil.
Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliğindğ mevcut list9lere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzer€ kolon veya beslcme hattı
tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemerıs, demir konsol, boya, her nevi malzeme ternini ve işçilik dahil

kv ),eraltı kablo.kolon ve beslcme hattı 4*6 mm2 ny}

('I

S IEC 60502-1+Al)

slra No ]
Poz

No

|

35. ı50.

ı56l

Tanlmü

4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattl (nhxmh)

Birimi

MT
TsE K

Tarifi

işilik

328 standardlna uygun

NHXMH,

enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hath ıesisi. he. nevi malzeme teniini ve

dahil.

slra No 1
Poz No

35.170.1202

Tanlml

lşık akısı en az 30o0lm, armatür tşlksal verimi en az l00 lnt^ı olan LED Endirek Aydınlatma Armatttrü

Birimi

AD

Tarifi

Bütün led arİnatilrler: ENEC §e.tifikalı veya TSE ünın belgeli veya aliredite bir belgelendiİme kuru|uşu taraflndan ürlin belgdsine haiz
olan sürücülü ve sürücü PFc değeri en az 0,95 olacaktı.. Kullandan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürle.in kullEnım
ömrü TM-2l hesaplama tablosuna göre en az 500ü) (L70) saat, afinatur renksel geriverim değeri (CRl) en az 80 olacaktlr ve homojen
lşık dağıllmına sahip olacaktlr. Armatürler Ts EN 60598- l, TS 8698 EN 60598-2-1, Ts EN 60598-2-2 standa(larün4 armatür
sürücüleri TS EN 61347_ 1 ve TS EN 6l347-2- l3 standanlanna ve (20l4l35/AB) Be|irli GeriIim Sın ırlarl için 1 asarlaıan Ele|crikli
Ekipman iIe ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunlıık işaretiyle piyasaya aız edilmiş olacakı,. Armatürler akredite bir
labaratuvardaıİa|ınmış IESN1 LÜ-79 standartlaıİnİ uygun fotometrik öüçüm raporuna İahip olaçak, 1P koruma derecesi testlbri TS
3033 EN 60529 standardün4 IK koruma de.ecesi testleri TS EN 62262 standaıdına göre yaptırıImtş olacaktlr. Aynca armatiir|er Atük
Elektrikli ve Elektronik EşyaIarün Kontrolü YönetmeIiğine uygun üretilmiş olacaktlr,
Not: Led a.matiir pozlannda belinilen ışlk aklsı (1m) değerleri armatürün çıkış değeridir, tiiketim gücü ise amatürün şebekedfn çekliği
toplam gücü ifade eder.
Gövdesi 0,5 mm, reflellörü 0,7 mm DKP sacdan, difiizö.ü opal aİrilik film kaplı sactan imal edilmiş, lP 20 koruma derecesirF sahip,
aTmatiirün iŞ yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajl dahil çahşır halde teslimi.

