BlRlM F|YAT TEKL|F MEKTUBU

MERsiN üNivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Mersin Üniversitesi Rektörlük binamız

asansöründe

kuIlanılmak üzere bakımsız kuru tip akü alımı işi.
Teklif sahibinin adıve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıi
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

adlyer alan işe ilişkin tüm belgeler taraflmlzdan okunmuş, anlaşılmlş ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrımları kabul ettiğimizı beyan ediyoruz.
1) Yukarlda

2) 4734 say|ll Kanunun 4 üncü maddesindekl "yerli isteklİ" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fayatlar uzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl SoYADl/Ticaret Unvanı
l(aşe ve iııza'

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

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

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazllacaktlr.
3Teklif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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BiRiM FiYAT TEKLiF CETVELi

öıçıı

5lra

No
7

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Bakımsız Kuru Tip Akü 12 V, 7 Ah

2 Bakımsız Kuru Tip

Akü 12 V, 1,3 Ah

Açıklaması

Birimi Miktarl

Adet

5

Adet

2

Teklif Edilen
Birim Fiyat

Tutarl

I

KDV

ToPLAM TuTAR (K.DAHit)

Adı SOYADl/Ticaret unvanı
Kaşe ve

iııza
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YAPI iŞl.ERi VE TtrKNiK DAiıttr |ıAŞKANL|ĞI

ASANsöR AKÜI\rüLATÖR BATARYASI TEKNİK ŞAIrTNANlEsi

.

Asaırsörde kullaııImak üzere 1enıiıi edilecek aküleı eıı az 5dd i 2 Volt - 7 Ah ic2
a4d 12 Volt -1,3 Ah değerlerinde olmalıdır.
2. İınalaı yılı, soıı 1 yıl içerisinde üretilmiş o|up raf öınrü uzun ı.ılmalıdır.
3. Bakım gerektirmeyen kuru tip akü olınalıdır
4. Üıeıici veya İthaiat firma kalite yönetiın sistemi ISO 9001 ve ISO l400l belgeli
olmahdır. Teklifedilecek akülerin üretici firmasının TSE belgesi olmalıdır ve aküler
ilgili Türk Sıandardına ( TS 1352- 2 ve TS EN 60896-2l ) uygunolınalıdır.
5. Akü kutusu üzerinde; imalatçı firma adı, CE işareti, üretici firma kodlu iınal tarihi,
kutup bağlaırnuı polaıilesini belirtiı, "+" ve "-" işarelleri imalat sırasında iDerine
(sonradan değişemeyecek tarz.da) yazılmış halde olmalıdır.
6. Aküleı, kullanılacak Asaıısörün aküiçin ayrılan kısmına k5ıdnğbirl ikte tam uyacak
şekilde olmalıdır.
7. Akiiler, mevcut akü bağlıklarıyla da tam ulımlu olmalıdır,
8. Kauçuk başIıklı valfile sızdırmazlık sağlayan özellikte olmalıdır.
9. Yatay ve düşey konumda kullaıılabileıı tipte olmalıdır.
l0. İdare taralından istenildiği takdirde numune getirilmelidir.
1 1 . Aküler sıfırolmalı veorijinal kutusundateslim edilmelidir.
l2. Akülerin hiçbir yerinde kırık, çatlak, ezik veya herhangi bir defonnasyon
bulunınamalıdır.
l3. Eski akülerin demonıajı ve yeni akülerin montajı yüklerıici tarafından ehil
kişilcrce gerçeklcştiıilıııeli ve çalışır va:ıiyctte tcslini cdilmelidir.
l4. Aküler ıest edilip çalışırlığı teknik personellerce kontrol edilip onaylandıktan sonıa
kabulü yapılacaktır.
15. Demontaj edilen aküleı yükleniciyeverilmeyip idaremizin ilgili birimine eksiksiz
tesliın edileccktir.
16. Akü alıınları; Denetimi, Muayeneve Kabul İşleml,ei 4734 Sayılı Yönetmcliğin
esaslanna göre yapılacaktır.
1

Teknik özellikleri verilen Üniversitemiz Reklörlük Binasında bulunan 4 durak 630 kg
elektrikli asansöre ait bakımsız aküler bitmiştir. Mevcut asansöre uygun akiilerin temin
edilmesi gerckmektedir.
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