BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üıtivensiresi nerrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Üniversitemiz Çarşısında bulunan İşletmelere su sağlayan
Hidrofor sisteminde su Transfer Pompasının değiştirilmesi
için Malzeme Alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarası'

Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşllmış ve kabul edilmiştir. Teklif fıyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve te klif geçe rlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimiza beyan ediyoruz.
1)

2\ 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelİndeki her bir iş ka|emi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
3) işin, bu teklif

.. bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl soYADl/Ticaret Unvanl
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetvela (1sf)
Ek : Teknik Şartname (1Sf}

1Türk Vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C, Kimlik numaralarln. yazacaklardİr.

2Toplam tutar rakam Ve ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacakt|r.

-

BiRiM F|YAT TEKLiF CETVEL|

öıçii

stra

No
1

İş Kaleminin Adı ve Kısa

s49 HSD/11 MoToRsUz PoMPA

Açıklaması

Teklif Edilen
Birimi Miktarl Birim Fiyat
1

TutarI

ad et

ToPLAM TUTAR (K.D.v Hariç)
KDV
ToPLAM TUTAR (K.DAHitl
Adı SOYADl/Ticaret Unvan,
Kaşe ve imza

-

MERsıN Ü§|vERg]Esl

PoMPA AuMı TEKı\ıiı( şARTıı|AMES|

Bu şartname Mersin Üniversitesi çaçısında bulunan lşletmelere su sağlayan Hidrofor Sisteminde
3rlıalanan §ü tran§fer pompanın yenisı ile d€ğiştırilmesl işini kap§ömaktadlr.

"
-

Pompa 1,5 kw gücünde olmahdlr.
Pompa dikey miili krom 8övdrıi olacakt§.
Pomp3 11 kademeli olacaktır.
Pompa TsE standartlarına uygun olacakt,r.
Fırma yeni pompaYl motorla bağlantlsln yaparak çalış|f yazıyette teslim edecektir.
Her türlü nakliye ve İşçilik yükleniciye aiüir.
Yeni takııan pompaya en az 1 yl! üİün ğarantısı verilecekti..
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