GÖTÜRÜ BEDEL TEKL|F MEKTUBU

MERslN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü içerisinde bulunan tıkalı

İşin adı

kanalizasyonun açllarak genel temizliğin yapılması işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası!
Vergi Kimlik Numarasl

Adresi
Telefon ve Faks numaaasl

1) Yukanda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anIaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin doküman|nda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerİne getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2} 4734 saylh Kanunun 4 üncü

maddesindeki "yerli istekli" tanlml8ereğince yerli istekli durumunday|z.

3) İşin tamamlnl Katma Değer Ver8isi hariç

toplam2

...,........TL ...Yalnız

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ekler:

l-Teknik Şartname (1 Sf)

1Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

yazl ile para birimi belirtilerek yazllacaktır,
'Toplam tutar rakam ve ve
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

bedel karşılığında

t
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TlKAtl KANnLizAsYğNuN AçlrıtlAsi V€

TEİr4İzü.ENİ,4Esl iŞi

TE(NiK şARTNAMEsi

Bu şartnamc; Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A 8lok iüvaletiv€

İdari Mali İşler Dalre
genel
temizliğinin yapılmasİnl
Başkanllglna ait Malzenıe Deposunun tıkanan kanalizasyoıun açılarak
kapsamaktadlr.

Yapılacai İ5lemler;
1 l idarı ve Mali i§ler Daiİe 8aşkaniığına 3it malzeme deposunun bulunduğu stadyum tlibün altında
tıkanan 25 metrc !ıunluğundaki ana hat pis su gider tlkanlk|ığl açllacaktlr.

2} Mühendislik Fakült€sı

A blok ıemin kat ve l,Katta bulunan ağaç kökleri nedeniyle

tıkan3n

tuvaletıerin tlkanlkilğl açlıacaktlr.
Mühendi§ıik takültesinde tuva|€t|erin
tlkanikları açllacaRla.
3}

aynı ş€kiıde

tüm pisuvar ve klozetlerin kontrol €diığcek

Varsa

4) İdari ve Mali işler Daıre Başkanhğlna ait stadyıım trıbün aıhndakı tüm tuvaletler ve pisuvarlar
konİrolü yapllacak ve tlkanan bölüml€ri

aç|lacaktlİ.

5) MühendisIik Fakültesi A Blok tüVal€tleri ile idari ve Mali işler Daire Başkantığına ait stadylm tribün
altında alanIarda zamana bağll oiarak oluşan kireç kalıntllarl komple temizlenecektır.

6) Yapılan temi2leme ile kanalizasyon boıu hatıarlna ıaİar verilip verilmediği kamera ile kontrol
ediıecektır. KanaIizasvon boru sisteminde kıİlk, ezik tespit edilme§l halindc yüklenici firma 5öz konUru
kğ§Uru gtdeaecektir7} işin
8}

tamamtanmasl sonraslnda testleıa yükıenicifirma ile idare birıikte yapacakt|r.

Yükıenici firma işi kanaıizasyon bo.u sislemini komple sistem aktif çahşlr halde teslim edecektir.

10) Yüklenici firma yapllan işe en az 1 yll garanti Veİecektir.

ı1} YüklenıÇi firma kanalizasyon 5istemi kamera görüntüıerina idareYe teslim €decektir.
11) Teklif verecek isteklil€r

Yapllacak işi yerınde göreceklerdir.
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