BiRiM FiYAT TEKLıF MEKTuBu

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

universitemiz konukevi Binasında hizmet vermekte olan
asansörde kullanılmak üzere malzeme alımı işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukar|da 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 dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğİmizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırım|arı kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 saylh Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlml gereğince yerli istekli durumundayız.

buteklif mektubunun ekindeyeralan birim fiyat teklif cewelindeki herbirişkalemi
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
3} işin,

açln

teklif ettiğimiz

bedeI karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Atlı SOYADll'l icaret Unvanl
Kaşe ve İmıa3

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif cetveli

2}Teknik Şartname (1 sayfa)

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

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktlr,
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.

-

BiRlM FiyAT TEKLiF cETvELl

slra
No
1

İş Kaleminin Adı

Boy Fotoseli

ve Klsa Agklamasl

Teklif Edllen
öıçtı
Bıriml Miktarl Bırım Fıyat
Takım

Tutarl

1

ToPLAM TuTAR (K.D.V Harıç)
KDV
ToPLAM TUTAR (K.DAH|L)
Adl SOYADı/Ticaret U
Kaşe ve

imıa

nl

,

MER§İN ÜNivERsiTğsİ

yApI işLERi vE TEKNİK DAino

ası}ısön soy FoTosELl

ıışxııvııĞı

ıııoıİx şanrxııvrrsi

1. Ürilı cevaplama hız 65 ıns ıöle çıkış 41 ms transistor
2. Üonde 36 adet infrared diyot olmalı.
3. Üri.iül ışln taraİnası 106-174 lşın olmalı.

+.

çıkışı olmalı.

ÜrUn algılama 1.ilksekliği 20-1678 mm olmalı.

5. Ürtln infrared diyot mesafesi 47.5 mm
6. Ürün IP 54 koruma sınıfıırda olmalı
7. Urtiı besleme gerilimi 220 v olmalı.

olmaiı.

Teknik özellikleıi verilen Üniversitemiz Konukevi Binasında bulunan 3 durak 800 kg
hidrolik asansöre ait boy fotoseli anzalaııınıştıI. Mevcul asansöriin marka ve modeline uygun
boy fotoselinin temin edilmesi gerehnektedir.

