BiRiM F|YAT TEKL|F MEKTuBu

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

Universitemiz Çiftlikköy Kampüsü ana içme suyu hattınc
kullanılmak üzere mal alımı.

a

Tekllf sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabu| edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlİlik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmlarl kabul ettiğamizi beyan ediyoruz.
1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin

2) 4734 saylll Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.

mektubunun ekindeyeralan birim fiyat teklif cetvelindeki herbirişkalemi için teklif ettİğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2

3) işin, bu teklif

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adt §OYAOllTİcaret unvanl
Kaşe ve imza3

Ek :

u Birim

Fiyat Teklif cetveli

2) Teknik

Şartname

lTürk Vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluŞan T.c. Kimlik numaralarını yazacak|ardır.
2Toplam tutar fakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır,
3Teklif vermeye yetkali kişi tarafından imzalanacaktır.
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slra
No
1

öıçu

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Üç pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik

paket hidrofor (debi:80-120 m3/h, basınç:60-90 mss)

Tekllf Edilen
Bİrlmi Mİktarı Birim Fiyat
Takım

Tuta rl

1

ToPtAM TuTAR (K.D.V Haİiç)
KDV

ToPLAM TuTAR (K.DAHit)
Adl SoYADl/ri.aret Unvanı
Kaşe ve imza

-

üç poruıpeı_ı DüşEy ıvıiı-ı-i saı,ırRirüı poıvıpaı_l TAM oToMATir paxer
uioRoroR rextıix şanrıtnıuesi
Poz No
Tanlml
Kitap
Tarifi

slra No:

1

Üç pompalı düşey milli santrifüj pompall tam otomatik pakel hidfofor (debij 80Birimi:
AD
120 m3/h, baslnç: 60-90 mss)
Ç evre Ve Şehircilak Bakanltğl 2019 ve Sonrasl (ÇŞB)
Aşağlda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerjnde pislik tutucu, çekvalf, küresel açma kapama vanalar|,
alt ve üst lımıtleri gerekli basInca ayarlanabilen otomatik baslnç şalteri (Pompa saylslna eşit), su basınclnl
gösteren manometresi, aş|rl yüke karşü termik korumalI flatörlü su seviye şalteri Veya elektrotlu seviye
kontrolü ile susuz çallşmaya karşı emniyelli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrak panolu paket
hid rafor.
santriİiij Pompa: TsE uygunIuk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayllarl farklI düşey veya yatay
milli, bağlantt flanşları olan pompaya direkt veya özel bir kapljn jle akuple motorun su slzdIrmazllğl mekanik
salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek Veya müşterek olarak devreye giren 3000d/d monofaze Veya
trifaze pompa moloruna sahip,
Bastnçll Tank: Ts EN lso 11124-'|,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapall değişebilir membranll st. 37-2
malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve saylda denge tankl bulunan baslnçll tank, pompa-motor aynl şase
üzerine sabitleştjrilmiş, veya bağlantl hortumu ile irtibatlandIrllmlş, pasa karşl gerekli önlemleri allnmlş, tüm
boru, kolektör, kablo bağlanhlarl yapılmış TSE kalite belgeli düşey Veya yatay miIli tam otomatik paket
hidroforun komple çal|şlr durumda işyerinde temini ve montajl.
NoT: Maksimum pompa şalt sayİsl: Pompagücü1,1 KWa kadar 180 defa/h, 1.1 KWln üzerinde ise40
defa/h. olarak allnacak,
Basln mss
Debi: m3/h
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