BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTUBu

MERsiN üııivensirEsi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Metalurji

ve

Malzeme Mühendisliği Bölümü "İleri
Teknoloji Malzemeleri" Laboratuvarının AR-GE

işin adı

çalışmalarında kullanılmak üzere Mekanik Karıştırıcı ve
Hassas Terazi allml.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

uyruğu
TC Kimlik Numarasır

Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarasl

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

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayllı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli astekli 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

TL

...

Yalnız.........................

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYA0l/Ticareı Unvanü
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli
Ek :Teknik Şartname (2 5f)

1Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan o|uşan T.c. Kimlik numaralar|nı yazacaklardır.

'Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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BiRiM F|YAT TEKL|F cETVELi
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Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

rışıtırıcı (40 Lt)

2 Hassas Terazi 1000 8,/0,01 g

Birimi

Miktarl
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1

adet
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Teklif Edilen
Birim Fiyat

Tutarl

I

ToPLAM TuTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPLAM TuTAR {K.DAHiLı

Ad, soYADl/Ticaret Unvant
Kaşe ve imza
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özellikler

/Büyük LcD Göst€rge
/Parlak Ekran lşığı

/otomatik Kapanma
/Parça Sayma Fonksiyonu
/Özgül Ağırlık Ölçme (Alttan Tartlm Fonİsiyoıu}
/Yüzdeieme Fonksiyonu

/Alt-Üst Limitleme Fonksiyonu (Hi-Lo)
/Rs_232 Bağlanüsı

/Ağlrlık Birimleri

ğ, ct, oz, lb

Teknik Özellikler:
Kapasite

:

Hassasiyet

1000 g
;

Kefe Ö!çüIeri

o,o1 g
:

o 130 mm

Güç Xaynağl : Akü veya Adaptör

