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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Çiftlikköy Kampüsü ana fosseptik çukuru pis su drenaj
pompasl sisteminin bakım ve onarlml.

İşin adı

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

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

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 yükümlü|ükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
da hil

2| 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlml gereğince yerli istekli durumundayız.
3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer

alan birim fiyat teklif cetvelindekİ 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 sOYADllTicaret Unvaı]| *
Kaşe ve imza3

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

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.

TEKNIK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu içerisinde bulunan ana
fosseptik çukurunda bulunan aıızalı 15 HP gücündeki parçalayıcılı bıçaklı pis su motorunun
vinç yardımıyla çıkanlması bakım onanmının yapılması ve tekar yerine montaj edilerek çalışır
v aziy ette teslimini kapsamaktadır.
Teknik Şırtname
l

)

2)
3)
4)

Çiftlikköy Kampüsü ana fossçtik çukurunda bulunan 15 HP pis su motoru vinç

yardımıyla çıkanlacaktır.
Çıkanlan motor sanmlan yanmış olması sebebiyle sanmlan yenilenerek motor yeniden
sarılacaktrr.
Pis su motorunun keçelerin değişimi yapılacaktır.
Pompa vinç yardımıyla yerine montajr yapılacak ve çalışır vaziyette idareye teslim
edilecektir.

Genel Şartname

1) Yüklenici

2)
3)
4)
5)

:

:

firma tamirini veya anzasını giderdiği tirün ile ilgili yedek parça kullanımında
mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır,
Kullanılan yedek parçaya en azbir yıI garanti verilecektir.
Kullanılan tiim üriinler TSE standartlanna uygun olacaktır,
Kullanılanacak ürtin kullanılmadan önce idarenin onayı alrnacaktır. İdarenin onayı
olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktrr.

