BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanIığına
işin adı

Tıp Fakültesi Morg Ünitelerinin Bakım ve Onarımının
yapılması.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarasl

Adresi
Telğfon ve Faks numarası

tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tijm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düze nlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
duru munda uygulanacak yaptlrlmlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
1) Yu ıkarıda adı yer alan işe ilişkin

2| 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlmI gereğince yerli istekli durumunday|z.

mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
biri m fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2..
......... TL... Yalnız...........................
3) i şin, bu teklif

.. bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYADl/ticarel Unvaıl
(aşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetve|i

Tek n ik Şartname

vatandaşı gerçek kişiler ].1 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
2To lam tutar rakam Ve Ve yazl ile para
birimi belirtilerek yazllacakt|r.
'Tü

3Te lif

vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

-

BiRiM F|YAT TEKLiF cETVELi

Sır ı
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Açıklaması
Tıp Fakültesi Morg Ünitelerinin Bakım ve Onarımının
t
yapılması.
İş Kaleminin Adı ve Kısa

ölçü
Teklif Edilen
Birimi Miktarl Birim Fiyat
Adet

Tutarl

7

I

KD!

Tol »LAM TuTAR (K.DAHit)

Adl soYADl/Ticarel Unvanı
Kaşe ve imza

-

TEKNiK ŞARTNAME
Bu şartname; Mersin Universitesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Anatomi Ana bilim

Laboratuvarında bulunan Morg Odası-1 ve Morg Odası-2 soğutma iinitelerinin bakım ve
onarımının yapılarak çalışır vaziyeüe idareye teslimatını kapsamaktadır.

Teknik Şartname

:

1) Morg Odası-l anzalı

fan motoru yenisi ile değişimi yapılacaktır. Sistemin gaz kontrolü
yapılacak, gazının eksik olması durumunda gaz dolumu yapılacaktır.

2) Morg Odası-2 anzah

olan ekovet yenisi ile değişimi yapılacaktır. Drayer filtre yenisi ile

değiştirilecektir.

3) Morg Odası- 2 sistem komple vakum edilecek sonrasında gaz şarjı yapılacaktır.
4) Morg Odası -l ve Morg Odası-2 ttim sisternin tekrardan gaz kontrolü yapılacak

ve

kondenser temizliği yapılacaktır.

Genel Şartname ı

1) yüklenici firma tamirini

2)
3)
4)
5j

veya anzasını giderdiği ürün ile

ilgili yedek parça kullanımında

mutlaka ürünle aynl marka yedek parçayı kullanmahdır,
Yedek parça çlkma, tamir görmüş ikinci el yedek paıça olmayacaktrr,
Kullanılan yedek parçaya en az bil yıl garanti verilecektir,
Kullanlan tiim ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır,
Kullanılanacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. idarenin onayı
olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır,

