BiRİM FİYAT TEKLiF MEKTUBU

MERslN üııivpnsiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü trafik düzenlemt

çalışmalarında kullanmak amacı ile malzeme alımı.
Teklif sahibinln adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer a|an tü
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
1}

durumunda uygulanacakyaptırım|arı kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlmı gereğince yerli istekli durumundaylz.

mektubunun ekinde yer a|an birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2 ... .....

3) işin, bu teklaf

bedel karşı|ığında yapmay| kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SoYADly'Ticareı Unvanı
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

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

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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BiRıM FiYAT TEKL|F

cEwELi

ölçü

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Tekllf Edilen
Birİmi Miktarı Birlm Fiyat

Tabale (25*35)

Adet

16

2 Kauçuk hız kesici kasis (500mm*5O0mm+45mm)

Metre

40

3 Asfalt üstü trafik kapanl

Metre

20

4 Hız kesici kasis kapağı

Adet

10

5 Trafik Kapanı kapağı

Adet

6

6 3 mt 3 mm omega direk

Adet

16

Adet

5

1 Fosfor|u

7 100 W led
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ToPLAM TuTAR (K.D.V Harİçı
KDv
ToPLAM TuTAR (K.DAH|Lı

Adı SOYADl/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza

-

TEKNlK ozEtLıKLER
Hız kesici kasis kapağı: s iyah renk olup kauçuk maddedendir. 2 adet dübel ve
cıvata kullan ılarak monte edilecektir

Asfalt üstü trafik kapanı ppc malzemeden imal edilmi ştir. Ağırlığı 7,30 kg dır.
Siyah renkte ve sarı reflektöf malzeme ile kaplıdır. Gece görüşü sağlamak amacıyla
reflektif bant ile kaplanmıştır.

Kauçuk hız kesici kasis : Kauçuk malzemeden yapılmıştır. Esnek yavaşlama için.
Giriş çıkış kontrolü olması gerek durumlarda aracın yavaşlatılması için.
Omeqa direk : 3mm sa ç kalınlığında olup bir boy 3mtredir.trafik uyarıcı levhaları
monte etmek amaçlı kul|anı|ır.Sıcak daldırma galvaniz ile üretildiği için
korozyondan korunmak için boya gereksinimi duyulmaz.
direkler bir birine bağlanarak uzatılabilmektedir. Sıralı delikli olduğu için istenilen
seviyede levha bağlanabilir

Fosforlu tabela : 1mm sacdan maddeden olmaktadır. Fosforları gece görüş içindir.
25CMX35CM . dikdörtgen şeklinde olacaktır

Led projektör : Güç
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