BiRiM FiyAT TEKLiF MEKTuBU

ıııeRsiı üı,ıivensirssi nexrönı-ÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Üniversitemiz Radyo Verici İstasyonu Bakım ve Onarım

İşi.

Teklif sahibinin adl ve soyadl/ ticaret unvanI
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 olduğu belirti|en tüm masraflar Ve teklif geçer|ilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2\ 4734 saYfi Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlml gereğince yerli istekli durumundayız.

mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimaz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
3) işin, bu teklif

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYADllTicaret Unvanl
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklİf cetveli (lsf)
Ek : Teknik Şartname (lsf)

1Türk Vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

'Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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BiRiM FiYAT TEKLiF cETVELi

öıçii

stra

No
7

İş

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

MERSiN ÜNiVERSiTESi RADYoSU VERiCi isTAsYoNU BAK|M
VE oNARlM işi

Teklif Edilen
Birimi Miktarl Birim Fiyat

adet

Tutarl

1

ToPtAM TuTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPtAM TuTAR (K.DAHiL)
Ad, soYADl/Tıcaret Unvanl
Kaşe ve imza

-

MER§lN üNlvERslTEsİ
MERs|N l,iNlvERslTEsi RADYosu vERicl lsTAsYoNU

8A(lM vE oNARıMl TExNlx şARTNAME§l

Menin Üniversitesi iletişim Fakü|tesine ait Radyo Vericisi isıasyonuna ait mevcut
arızasının giderilerek ve komple bakımının yapılarak çalış|r wıiyette teslimini kapsamaktadır.
Bu şartname

Yapılacak İşlemleı ı
1 )Radyo istasyonumuıda kullanllan FTc2K

l) FM Veıici üzerinde bulunan

ModeıoNAiR marka FM vericilerin kontrolü yapılacaktır.

iki adet transistörden bir adedi anzah olup yenisi ile değiştirilecektir,

3) FM Verici üıerinde bulunan arızalı olan ısı sensörü sökülecek ve yerane yeni bir ıs| sensörü
takllacaktlr.
4} FM verici üıerinde bulünan §aatin aıPasl 8iderılecektir.
5} 80 metre yükseklikte bulunan antende rüzgar sebeb|yle temasstzhk

söı konusu olup yük|enici firma

temaıslzhğl gidermek adIna antenı, spiletterive kablolarl kontrol ederek temassızlığı giderecektir.
5) Yüklenici firma malzeme vğ montajından kaynaklı artzalara 2 y.l garanti verecektir.

7) Yüklenici firma yapılan iş kullandığı malzemelerın cE onay|ı olacak ayrıca yapllan tüm işlemı€r

Teknolojileri ve lletişim Kurumu(BTK} standartlarına uygun olacaktlr.
8}

Teklif verilmeden önce istekliler yapllacak işi ye.ine 8örecektir.

9} Yüklenİci firma bakım onarım sonrasl idareye çahşır vauiyette teslim edecektiİ.
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