BiRiM FiYAT TEKL|F MEKTuBu

MERslN üNiveRsiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
universitemiz Mimarlık ve Güzel sanatlar Fakültesi kazan
dairesinde kullanmak üzere malzeme alımı.

işin adı

Teklİf sahİbİnin adı ve soyadı/ ticar€t

unvanl

Uyruğu
TC Kim|ik Numarasıl

Ver8i Kımlİk Numarasl
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1} Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve tekiif geçerlİlik suresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğımizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) 4734

sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.

buteklif mektubunun ekindeyeralan birim fiyat teklif cetvelindeki herbirişkalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Ver8isi hariç toplam2
3) işin,

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

Adı soYADl/Ticaret Unvanı *
Kaşe ve İmza3

Ek : 1} Birim Fiyat Tekİif

ceweli

2) Teknik Şartname

lTürk Vatandaş| gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralannı yazacaklardır,
ıToplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BiRıM F|YAT TEKLiF GETVELı

sIra

No
1 3 HP dikey

İş l(alemlnin Adı ve X|sa

kademeli pompa

2 750 litre 10 bar genleşme tankı

Açıklaması

ölçü
Teklif Edilen
Blrimi Miktarı Birim Fıyat

Adet

3

Adet

1

ToPtAM TUTAR (K.D.V Harİç)

Tutarl

Ll

KDV

ToPl^M TuTAR (ı(.DAHİI)
Adl

SoYADıficaret unvanl
Kaşe ve imıa

-

Pompa Teknik Özel|ikleri:
Pompa emme ve basma kafaları: Döküm,
Pompa mili: AlSl 304 paslanmaz çelik
Kademeler: Noryle
Basma yüksekliği: 5o MSS
Kapasite: 7,5 m3/h

Genteşme Tankı Teknik Özelllkleri
Dikey Ayakll

Litre

750 lt.

Baslnç 10 Bar

Kullanılan bütün malzemeler en az Bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
Bütün malzemeler TsE standartlarlna uygun olacaktır.
Verilecek Tekliflerde Nak|iye ve Montaj istekli firmaya ait olacaktır,
Yapılacak Bütün çalışmalarda istek|i firma iş güvenliğini sağ|amak zorundadır.

Evrak,n elekronü iınzall su,etine hrt.§ //( -belge.mersin.cdu,tr
adrcsinden beebb6b9_687o_4829-9b2o-69ld_l3a75ac
Bu belge 5070 sayılı Elekıronik imza Ka.ııDu'na
uygun oıarak oıiv"riisl"l"""it i.imzalanmıştır.

'ı"

l kodu ile

