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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
universitemiz Denizcilik Fakültesi

İşin adı

lnşaat

Alanında

Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasır
Vergi (imlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adl yer alan işe ilişkin tüm belgeler taraflmızdan okunmuş, an|aşılmış ve kabu! edilmıştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belidilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer aIa n tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimaza beyan ediyoruz.
2'l

4734 saYü Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yer|i istekli durumundayız.

3) işin, bu teklif mektubunun ekİnde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz

birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2.

TL... Yalnlz....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli

1Türkvatandaşıgerçekkişiler1.1rakamdanoluşanT.c.Kimliknumaralarınıyazacaklardır
2Toplam tutar rakam ve ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktır,
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr,

BiRiM FiYAT TEKL|F cETVELi

slra
No

I

İş

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

3x95+50 nyy kablo

2 70x120 sac hariçi tip pano

öıçti
Teklif Edilen
Birimi Miktarı Birim Fiyat
M

etre

390

Adet

1

Adet

2

4 3X5OA 8rup sigorta

Adet

3

5 3X4OA grup sigorta

Adet

3

6 3x25A grup sigorta

Adet

3

7 Pano prizi trifaze

Adet

3

8 Pano prizi mono

Adet

3

3

3x3l5A TMŞ

ToPtAM TuTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPLAM TUTAR (K.DAHiL)
AdI soYADlrricaret L

kase ve imza

Tutarl

TE(Niı( ÖzEtllxtER
1- Sac pano TMŞ girişli,

w otomat raylı monofaz ve trifaz pirızli harıci tip olacaktır.

2- Bütün malzemeler TS belgeli ve en az 2 yıl garantili olacaktır.
3- MalzemeIer iş yerine teslim edilecektir
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