GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
MERSiN üNıVERSiTEsi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
işin adı

Üniversitemiz Çiftlikköy, Yenişehi. ve Tece Kampüslerinde
bulunan hidrofor ve transfer motorlarlnln tamir ve bakım işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadıl ticar€t unvanI
Uyruğu
Tc Kim|İk Numarasll
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ili5kin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş. anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik 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 ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinceki "yerli istekli" tanlml 8ereğince yerli istekli durumundaylz.
3) işin tamamlnl Katma Değer Vergisi hariç toplamz

TL.-.Yalnlz
bedel karşılığında

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz

Adı soYADl/Tiear€t

unvanl

Kaşe ve İmza3

Ekler:

l-

İş

Tarifi (1 Sayfa)

ıTürk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oIuşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
zToplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

-

MEısiN ÜNiVİRsiTEsi

Vİ TğcE KAMPüstERıNDE
yAPlLAü( ]ŞLER

ÇiFrLiKKÖY, YENişEHıR

MoToRtAİ|İ\ıD€

B{JLUNAN Pis VE TEMiz sü HiDRoFoR, PoMPA VE

Yğnişehir kampü5ü içme suyu ihtiyacinl karşılayan hidrofora ait pompşnln tamiriyapdaçak
monofaze motor trifaze üle değiştirilerek 2 hp 1400 d/d yeni bi. motorun montajlyaplarak gerek|i
elekİik panosu düığnlemel€ri Vapllarak çalı§ır hal de ıeslim ğdilecakİiı,
Yenişehir kapü5ü içme 5uyu intiyaclni karşüıayan 10 hp dalglç motor yenisi ile değiştirilecek ve
çaı|şr halde tes|im edilecğkti!, .
ÇiftlikköV kampü5ünde bulüıan itfaye binaslna ait hidrofor motorunun ve pompasının tamir
ıt olan 8enleşme ıankl değiştirale.ek çaıışr vaziyette leslim edilecekir

ve baklml yap|lacak Ve 200

Tece kampüsünde bü]una4 R§ktörlük iojlnanlna ait Hidroforun 100 Lt. genleşme tankı Ve 2

adet basinç otornatiği deği}t'!"jleceııir, Ayrlca

iaınpüste bulunan oenitciıik Fakültesine ait 100 lt.

ayn1

gğnıeşme lankü değ;ştirilecek!]l,
Ek tutanakta belirtiien diğer işlerde yerind€

Yüpllacak bütün işığrle il8lIi,
tekıif vereceklerdir.

te (

lif v€rece k isteİlilc

yapılarak çalışlİ halde teslim edilğcektir.

r

yap; laca k

işığ.i yer'nd€

görüp ıespitıerini yaparak

Bütün çal§rnala. birimimiı tğknik ırer5oneli eşliğınde yapllacaktlr.
Değişimi yapılacak malzemeıer birimimiz Teknik personeli tıiıgisi Ve oluru aınaİak yapılacak,
mal:emeıeİ TsE standardl nda ve ortj inal pa rç3li rd a n oIuşı caktır. işlem sonucunda çaışır vaziy€tt€
lest ediıerek teslim ediletektiı
§eğişimi yapı!an rıalıemeler en aı 1 }]l gara,]İi kaplarıında öıacaktll.. Çöllşma esnastnda oluşacak her
türıü rayiaRan istekiifirma sorUmlü olacaktlr. Nakliye- iş makinası vb. giderlerden istekiifirma
sorumludur.
Çarrşrro esnasında gerekıİ bijtün i, güverıiğı ğnlemıeİi istekıİ frrına tğmtından soğıanğcok
doğobilec.k her hğırgi bir aksakhkton ||rma d.rğrudüı sorırmiu olocaktır
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