BiRiM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

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

Tece Rektörlük Konutu bahçe aydınlatma direği tamir işi.

Teklif sahİbinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarasl

L

Adresi
Telefon ve Faks numarasl

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

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif 8eçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 saylh Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istek|i" tanlmı gereğince yerli istekli durumundaylz.
3)

işin,buteklif mektubunun ekindeyeralan birim fiyatteklif cewelindeki herbirişkalemi için teklif ettiğimiz

birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif cetveli
2) Teknik Şartname

1Türk vatandaşı gerçek
kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarınI yazacaklardır.

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para
birimi be|irtilerek yazllacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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BiRiM FiyAT TEKLiF cETvELi

slra
No

Açıklaması
25o cM DEKoRATiF AYD|NLATMA DiREĞiN TAMiRAT|( 2 YlL
1
GARANTiLi)
1oo cM DEKoRATiF AYD|NLATMA DiREĞiN TAMiRATI( 2 YlL
2
GARANTiLi}
İş Kaleminin Adı ve Kısa

ToPtAM TUTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPtAM TuTAR (K.DAHİt)

Teklif Edilen
öıçu
Birimi Miktarı Bırım Fiyat
15

Adet

18

Adet

Tutar|
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Direkler l2xl2 crn geı§likte olup. 100 cm ve 250 crn yüksekliktedirler
lJer direk ali.iminy.ım giivdeti ııe 2,8 mm pleksi camlıdır.
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Öze likte
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Armatürler içinde bufunan ledlerin değişmesi direkleıin garanlili leslim edilmesi.
Dıeklerde kullanılacak ledler 28]5 sınd ledlerden oluşacaktr,
2835 model ledleı IM80 standart]aıında olrnalı ve kuruma sunulmalrdrrileı ledli PCB 24 Vsabit vohaj ile çalşacak olup, PCB leı 50 şer cm oimalıdıı.
}br pcB sı akarma değerleri yüksek olmalı. kontro] ckip beğenmed§ takdirdc
sawnma isteme haHoıa sahiptir.

250 cm yükseklikte direklerc 6 melre, l00 cm direklere 3 metre ledli PLl]
kullanücakır.
kullanılacak trafolar ENEcbelgeye sahip {irmalarn ürünlerinden oluşmalıdır.
tedii pcB leı silikon veva hız-lı yapştıııcı gibi maüamelerle ınonte edilmeyecekirTermalbanı ve solislon yada ternıalkem kullanrlacaktır.
I*r ledli P(B koru5rucu malzeme ile kaplanacaktır.
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'li:knik servis ekibinin TŞ}l!B sertitikası olınalıdır.
\hpılan iş 2 yıl garantili olmalı,
Arııa durumunda scrtifikalı tekıik ekip 3 gün içiıde müdüale edebi]melidir.

