GÖTÜRÜ BEDEL TEKLiF MEKTUBU

MERslN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Ünıversitemiz Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir Kampüsü Ve Tece
Kampüsündeki Pis Su Pompaları, Dalgıç Pompaları ve
Hidroforlann Tamir ve Bakım işi,

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik Numaraslr
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer a|an 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 a|arak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getlrmememi2

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
3) işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam2

TL...Yalnlz
bedel karşılığında

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ad| SoYAoı^acaret Unvanl
Kaşe ve imıa3

Ekler:

1-Yap|lacak işler Listesi (1 s0

1Türk Vatandaş| gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarınl yazacaklardlr,

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

*

Mersin Üniversitesi Yenişehir. Tece ve Çililikköy kampüsündc buiunan Hidroforların, pis Su poınpal{rı
Dalgıç PompaIarının taınir ve bakım iş|eri için:

r,e

adet l5 hp hidroforların:
sarümlarü, rulmanlan. iç takımları. mekanik saltnastralan, alt valak burç|arı ve fitings malzeınelcrinin değişimi.
tamiri ve bakımı.
-1

Motor

I adel 4 hp hidroforun;

Motoı sarımı, rulmanları, iç lakımı, mekanik salmastrası değişimi, tamiri ve bakrmı

l

adeı 2 hp hidroforun;

Motor sanmı, rulmanlan, iç takırnı, mekanik salmaslrası değişimi, tamiri ve bakımı.

l adeı

1,5 hp hidroforun;

Motor sanını, rulmanlan, iç takımı, mekanik salmastrası dğşimi, tamiri ve bakımı

l adet 2x4 hp 2900 devir/dk. 2" çıkışlı dijital pano|u l20 mss mili AISI304 Inox çarkı nor5.| salmastrası
seramiMiarbon palıet hidıoforun temini ve montajı.
l

adet 100 lt l0 bar genleşme tankı temini ve montajı.

2 adet 300 lt

l

l0 bar genleşme tankı temini ve montajı.

adet 300 lt rnembran değişimi.

l adel 500 lt membraıı değişimi.

l

adet 750 lt membraı değişimi.

l

adet 20 hp inline

lip

pompanın;

Rulmanlan, iç laliımı, salmastrası değişimi, tamiri ve bakımı
3 adet 15 hp pis su dalgıç pompalarının;

Motor sanmlaıı, rulmanları, iç takımları, salmastralan, kablolan, yağlan, gmandıralan, kontrol panoları ve
ekipmanlaıının değişimi, tamiri ve bakımı.
5 adet 10 hp pis su dalgıç pompalarının;

Motor sarımları, rulmanları, iç tahmları, salmastraları, kablolan, yağlan, gmandıralan, kontrol panolan ve
ekipmanlarının değişimi, tamiri ve baliımı.

l

adet

l

hp pis su dalgıç pompasının;

Motor safımı, ru]nranlan. iç takımı, salmastrası değişimi, tamiri ye bakımı.

l adet 2,2 kW parçalayıcı bıçaklı 2" çıkışlı 6 m3/h l9mss çarkı GG25 döküm bıçağı AlS|420 lnox mekanik
salmasl.ası silislıım döküm gövdeli pis su pompasının temini ve monıajı.
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