GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

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

Üniversitemiz Rektörlük Binası Soğutma Grupları

}akım

Onarım İşi.
Tekıİf sahİbinin adı ve soyadı/ ticaret unvan|

Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

alan işe ili§kin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fi1/ata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve tek|if geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanInda yer alaı h tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
1) Yukarıda adı yer

2)4734 sayıh Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
3) işin tamamlnl Katma Değer Vergisi hariç toplam2

TL...Yalnlz
bedel karşılığı nda

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

nji !ülii:i;i:iĞ:.t

Ekler:
1-Yapılacak İşler Listesi (1 Sayfa)

ıTürk vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
2Top|am tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktlr.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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nnxrönr,üx siNısı xı,iue saNrRaır,Bni BAKIM vE oNARIMI
rn«Ni« şı,nrNaunsi
Bu şartname; Rektörliik binası çatısında bulunan iki adet klima santralinin bakım ve onanmlntn
yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler

:

1) Rektörlilk binası çatı katında bulunan ve iki

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

adet klima santralinden bir adedinin gaz
kaçağınn tespit edilerek giderilecektir.
Her iki klima santralinde eksik olan gazlar tamamlanacaktır.
Her iki klima santralinde arızalı olan birer adet kontaktör ve rölelerin aynı maıka ve
özellikte kantaktör ve röle ile değişimi yapılacaktır,
Klima santrali elektrik sisteminde bulunan sigortalaı yenisi ile değiştirilecektir.
Kontaktör, röle ve sigortalar kaliteli ürünler olacak olup idarenin onayından sonra
değişimi yapılacaktır.
Kullanılaı malzemeler TSE belgeli olacak ve en az2 yıl, garantili olacaktır.
Yfülenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret
talebinde bulunmayacaktır.
Yilklenici fırma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir.
İşin yapımı esnasında yüklenici firma iş sağhğı ve güvenliğine karşı her tiirlü tedbiri

almak zorundadır,
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