BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTuBu

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
üniversitemiz konukevi Binasında hizmet vermeke olan
asansörde kullanılmak üzere malzeme alımı işi.

İşin adı

Tek|if sahİbİnin adı ve soyadı/ ticaıet unvanl

Uyruğu

Tc Kİmlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukanda 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 verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmlan kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanıml gereğince yerli istekli durumunday|z.

alan birım fiyat teklİf cewellndeki her bır iş kalemi için teklif ettiğimiz
TL ... Yalnlz.
birım fiyatlar üzerinden Katma DeğerVergisi hariç toplam2

3) işin, bu teklif mektubunun ekİnde yer

bedel karşıhğında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adt

soYADlfrica.et Unvanl
Kaşe ve imıa3

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif

cetveli

2) Teknik Şartname (1 sayfa)

lTürk Vatandaşl
8erçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralannl yazacaklardlr.
2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
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B|RİM FİYAT TEKLİF CETVEL|

slra
No
1 Boy

İş

Kaleminin Adı ve Kısa Agklaması

Fotoseli

ToPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPtAM TuTAR (K.DAHit)

öıçtı
Teklif EdiIen
Biriml Mİktarı Birim Fiyat
Takım

[utarl

1

ıI
Adı SOYAD|rİİicaret lJnVğ*
Kaşe ve imza

t_ıııivıısirssi
vırı işı,ıııi vş rpxııix »Aiıı,o ı,ı,şxaııııĞı
asanısön Boy },oTosELl rrı«,,ıi« şanrxnursi
MERsiN

1.

Üriin cevaplama lıızı 65 ms röle çrkış 41 ms transistor çıkışr olmalı.

2. Üonde 36 adet in&ared diyot olmalı.
3. Üriiı ışın taraması l06-174 ışın olmalı.
4. Ürlln algılarıa yirksekliği 20- l678 mm olınalı.
5. Üri,in inlrared diyot mesafesi 47.5 mnı olınaiı,
6. Üriın lP 54 koruma sınıtnda olmalı
7, Üriln besleıne gerilimi 220 v olmalı.
Tekıii özellikleri

verilen Üniversitemiz Konukevi Binasında bulunan 3 durak S00 kg
hidrolik asansöıe ait boy fotoseli arızalanmıştır. Mevcut asansörün marka vğ modeline uygun
boy fotoselinin temin edilmesi gerekmekıedir.
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