BiRıM F|YAT TEKL|F MEKTuBU

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

üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde kullanmak üıere
akım trafosu ve elektrik sayacı alım işi.

Teklİf sahibinin adı ve soyadı/ tİcarĞt unvanl

Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl

Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belİrtalen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işan dokümanlnda yer alan tüm
düzenleme|eri dİkkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeka "yerli istekli" tanıml gereğince yerlİ istekli durumundaylz.

mektubunun ekinde yer a|an birim fiyat teklif cetvelandeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma DeğerVergisi hariç toplam2
3) işin, bu teklif

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

AdI SoYADl,/Ticaret unV;]nl *
Kaşe ve imza3

Ek : 1) Birim Fiyat Tek|if cetveli
2) Teknik Şartname (1 Sayfa)

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

'Toplam tutar fakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Tek|if vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
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v. biriD l]iaİ cctveıinc yarkıış olduğuıdrnl l00 ln dıştnda irnOl . irilac.İ,hm gafolıflnın birim fiyıtkı. birim fiyal c.tv€liode
] 1.1
i ıa§ayıaİ ıuılartıgrİİ ıe,sopıanır
a}

rrriri
I

sır, No
Po. No

31.1..d/Oı.l

J'ınl'Dı

l

Birimi

-A.

A,c-

AKlı, TRAPoLAR!

^DMalz€üc:
ı)
Şsnnarntsiırc a9 sıırdsİdüa ııyglla oı8İlq t.k fırl toiırlcr halindc, dıhi|i (biıa içi) ş8nırrda Lul|ııtlma* ğzeİe lüıi] tip
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a&sında aek Y.ya çit §argııı, ,.ii*oıd.i aıIrrrlgİ; ıA (Tank kofunıtğ), JA, J-5A 5-J-JA olnııİ oz.rt bir, ild vcys ü§ §ofgıll. 6lçİ
aıırn ırrn§foİmıı&İcri; ö.5.1 doğulırk §inüıda doyrnı fakrildt n<5, korum, a&ım trüsforrİtııdrlaai; 2.J doğırılü sıı.ıfııda d<ı}ını
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ılt, ı o:t -x. rs EN ö]Osj -2 lJ?], r s 6.:öJ2-t , gıısıdnnleİlo! uyguiı Biliın soİğyi vc Tcınoloji Bgİ€ıilğı mıır*8 kaydl w Tc§rl]
Bcl8eri olan, R.atti{ ölçüm ] spılıftcn kA9a§itif vc ğİdükıii ötçümıcr syn olanİ ölçtbilen, Kcıdi bcıiİtilğl ükı.ı v. gçriliüı
ara] ll lafl nda ...rrni s|nıf 2 hı!ı §mlİlndn ökim yspsbilen, Minimum J (7J ) A 8inş a}.m I oıEl, çrıtşms f(el(ansl 50 Hı olsn. saİi]ç ilc
bil8i hıbcrle§,ı6i (Ts LN 620s6'2ü sı6İdardlnı uygun) oprtk poİr ilc sstll.nıbi|gı(stıİd.nlaİa brğl, ksıoraı v.ri hab.rlc§ınesir{Jc
EDls te ogls kod sisı.mi kuıis.n,l6€nl lhk$ ssya.b gö§icrge ek anrıda kolıyca anııılüilit te.im|çr oıscnktf_) sayaş ğı.k{ıik
Ta.ife'cİi yönctmcıiğiıre ı}gu.! §a_vıcın p.oemmıno ba$ı kı]ın.İeİ bi, goou dskilrı hr§s8iyetinde 8 ayn ,rrİıaı diliüıinc kodaı
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