GÖTÜRÜ BEDEL TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nerrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Üniversitemiz Muhtelif yerlerde bulunan Klimalarln, TFce
Rektörlük Konutu kombi arızas|nln tespiti, baklm Ve onarlmln

işin adı

yapılıp, Bilgi İşlem Odasındaki k|imaların arızalarının giderilmesi
işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl
Vergi Kimlik Numaras|

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 a|an 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" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.
3) işin tamamlnl Katma Değer Vergisi hariç

toplam2

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

.

bedel karşılığında
yapmayı kabul Ve taahhüt ederiz

Adl soYADl/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza3

Ekler:

l-Yapılacak İşler Listesi (1 Sayfa)

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

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktır.
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YAP|LACAK oLAN işLER
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Tıp Fakültesi klima santralleri için 10 adet 13*1250 V kayış,2 adet SPB 2*224 burçlu kasnak
ve 2 adet oR ıineeİ Doğrusal Rulman temin €dilip yerıne montajl yaplıacaıtlr. Çahşlr
vaziyette teslim ediıecektiİ.
Bilgi işlem Serveı odası için 2 adet iı8 BTU salon Tipi klima gaı kaçağı tamir edilip yerine 3
tüp R410 Afreon gaıl basılıp çaIışır vaziyette teılim edilecektir.
Öğrenci İşleıi Daire 8aşkan||ğında l adet klima yer değişikllği v€ 3 tüp R4O7 Freon 8a2ı
takviyesi yapılacakiır, 4 adet merkezi Aıçelil VR§ kumanda tamlri yaprıp çalışır vazlyette
temin edilecektır.
Rektörlük konutu Baymak marka Xombi için bobin değişimi yaplhp,2 adet kalorıfer
PĞteğine termostatik vana takllacaktlr. Çahşl, vaıiyette tesıım edileceKir.
Muhtelıf Yerlerde kullanı|mak üzeİe 15 metre 5/8 şeffaf hortum, ı(x) metre vı drenaj
hortumu ve 12 metre 5/8-3/8 baklr boru seti, 1' adet 3511,5 - 50'6UF kapasltör ve z adet
220 volt 20h drenaj pompas| montaİ yapllacaktlr.
Bilgi İşlem Daire Başkanhğında ı adet 18 8TU sPlit duva. üPı klimanın kart göz tamiri
yapıhp klima kumandasl tcmİn edilecekir. Çaı!$r duİumda teslam ediıecektıİ.
Bak|m esnaslnda kullanlıacak bütün malıemelerTsE belgeli olacaktıı.
yapııan baklmlaa en az 1 ytl taranti kapsamlnda olacaktır.
yapılan değişikllkle, biılmimiı teknlk personeli neıdinde yapılacakbr.
Çahşma esnasında lş sağ|ığı ve güvenliği önlemleri istekli firma tarafından sağlanacak ve
doğacak olumsuı|ardan firma sorumlu olacaktır,
Nakliye ve benıeri giderler istekli firma tarafından kaşılanacaktır.
Fıyat teklifı verilmeden önce yerinde tesPit|e. yaPılacak8İ.

