GOTURU BEDEL TEKLlF MEKTUBU

MERsiN üı.ıivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Uğur Oral Konferans
Salonu ve Rektörlük Binasl soğutma Gruplarl Baklm onarım işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
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 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 yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2| 4734 SaYfi Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlmı gereğince yer|i istekli durumundaylz.
3) işin tamamlnl Katma Değer Vergisi hariç toplam2

TL ...Yalnlz ..............

bedel karşılığında
yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adl SoYA0llTicaret Unvani *
Kaşe ve imza3

E

kle r:

l-Tekniş Şartname (3 Sf)

ıTürk Vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarınl yazacaklardlr
'Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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SALONU SOĞUTMA GRUBU
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Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikiöy Kampüsü içerisinde bulurıan Uğur Oral
Konferans salonu çatısında bulunan 2 adel adet soğutma gnıbunun genel periyodik bakrmlannın
yapılarak temizlenmesi ve eksik olan gazlarının tamamlanmasını kapsamaktadır.
Bakım Kapsamında Yapılacak İşlemle r

a)
b)

c)
d)
e)

D

g)

h)

i)
j)

k)

l)

:

Soğutma grubundaki klima sistemlerine ait batArya ve kondanserler basınçlı ve su ve
kimyasallarla ile temizlenecektir.
Her iki soğutnıa grubunda akışkan gaz devresinde kaçak kontrolü yapılacak kaçak var ise

kaçak giderilecek ve drayer filtrelerin kontrolü yapılacak gerek görülürse filhe
değiştirilecektir.

Sistemde bulunan dört adet kompresöre gaz şarjı yapılacaktf. Komp.esörün gen€l

bakımlan ve kontrolleri yapılacaktır.
Serpantinler kontrol edilecek özel kimyasal madde ile temizliği yapılacaktır.
Sistemdeki ttim fanların temizliği yapılacak, fan kayışlannın esnekliği kontol edilecek ve
fan rulman yalaklarının kontrolü yapılacaktır.
sistemde bulunan tüm filtrelerin teınizliği ve kontrolü yapılacaktır.
Tüm switch ve sensörlerin kontro|ü yapılacak gerek duyulursa arıza|ı olanlar yenisi ile
değişim i yapılacaktır.
Bir adet Mitsubishi marka vrf sistemi için eiektronik expansion kart değişimi yapılacaktır.

Yüklenici firma onanm işini en az l yıl garanti verecektiı.
Yüklenici firma kullanacağı malzeınelere en az l yıl garanti verecektir.
Yüklenici firma işin bitiminde anahıar teslim çalışır vaziyette teslim edecektir.
Kullanılacak tiim yedek parçalar TSE standartlarına uygun olacaktır.
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MERsiN üNivnnsirBsi

REKTöRLüK niNasr xr,inra saNrRaı,ıBni BAKIM vE oNARIMI

rpxNir şınrNı,unsi
Bu şartname; Rektörliik binası çatısında bulunan iki adet klima santralinin bakım ve onarımlrun
yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikter

:

1) Rektörlilk binası çatı katında bulunan ve iki

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

adet klima santralinden bir adedinin gaz

kaçağının tespit edilerek giderilecektir.
Her iki klima santralinde eksik olan gazlar tamamlanacaktır.
Her iki klima santralinde arızalı olan birer adet kontaktör ve rölelerin aynı marka ve
özellikte kantaktör ve röle ile değişimi yapılacaktır,
Klima santrali elektrik sisteminde bulunan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir.
Kontaktör, röle ve sigortalal kaliteli ürünler olacak olup idarenin onayından sonra
değişimi yapılacaktır.
Kullanılan malzemeler TSE belgeli olacak ve en az2 yı| garantili olacalıiır.
Yüklenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret
talebinde bulunmayacaktır.
Yfülenici firma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çahşır vaziyette teslim edecektir.
İşin yapımı esnasında yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliğine karşı her türlü tedbiri
almak zorundadır.
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rı.rtirloxnisı,ix paxüı,rrsi soĞurıı,ı.c. GRUpLARI
BAKIM Vf, ONARIMI

rn«xix şenrxanıasi
Bu şartname ; Mühendislik Fakültesinde bulunan 3 adet soğutma grubunun bakım ve onanmrnın
yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Tekrıik özellikler

l)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

:

Mijhendislik Fakültesinde bulunan 2 adet soğutına gıuplarının eksik olan gazlan
tamamlanacaktır. Gazlarının tamamlanmasıııa müteakip gaz testi yapılıp gaz kaçağı
olup olmadığı kontrol edilecektir. Gaz kaçağı olması durumunda gaz kaçağı
gideriIecektir,
Soğutma gruplannda flow switch'ler yenisi ile değiştirilecek ve tilm filtreler kimyasal
ile temizliği yapılacakhr.
soğutma gruplarında 2 adet arIzAIü olan bataıya driver sürııcü tamiri yapılarak montajı
yapılacaktır.
Basınç Swichleri ve pıoblar yenisi ile değiştiıilecektir.
Kullanılan malzemeler TSE belgeli olacak ve enaz2yı| garanüli olacaktır.
Ytiklenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret
talebinde bulıuımayacaktrr.
Yfienici firma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir.
İşin yapımı esnasında yükienici firma iş sağlığı ve güvenliğine kaışı her tiillü todbiri
almak zorundadır.

k,
|' .

.

','.

