GÖTÜRÜ BEDEL TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Üniversitemiz PDR Merkezi ile Peyzaj Ve Planlama Şube
Müdürlüğü Ofisinde bulunan Klimaların Bakım Onarım İşi.

işin adı

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl
Vergi Kimlik Numarası
Ad resi
Telefon ve Faks numaras|

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 dokümanlnda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
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Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanlmı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) işin tamamlnı Katma Değer Vergisi hariç toplam2
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bedel karşılığında

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADllTicaret Unvanl
Kaşe ve imza3

Ekler:
1-Yapı|acak İşler Listesi

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

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazllacaktlr.
3Teklif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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YAPıl_AcAK otAN İştER
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18 8Tu Aİçelik lnverteİ klima için Genel sekİeteİ Yardlmclmııın odasından sökülüp Peyzaj

ve Planlama Şube Müdürünün odaslna takılacakİr. Çaılşlİ vaziyette teslim edilecektiı. (iç
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ünite i|e dİş ünite ara§ yaklaşlk ı0 met.e mesafede olacığından, veri|ecek teklifte dikkat
ediıecektir. 8aklr boru vb..)
4 adet Peyıaj ve Pıanlama Şube Müdüılüğü ofisİnde klima bakıml yaPllacak olup klimaların
R410 taz şarjl yaPlllp çallşlr vaziyette teslim edilecektir.
ı adet P€yıaj vĞ Plan|ama Şube Müdürlüğü ofisinde bulunan Denki marka k|imanln kart
tamiri yapılacak olup, 1 adet kumanda temin edllecektiİ. Çal§ı, vaıiy€tte teslim edilec€kti..
PDR Merkezindeki 18 BTU oleİini malka invertğr kliman|n dlş iınitesİnin heat pump
değişimi ve gaı şarjı yaplla(3ktır,

Bakm esnasında kullanılacak bütün malığmeler TsE beıge|i olacaktı.
Yaplıan baklmıar en a2 1 yll taranti kapsamında olacaktıı.
yapılan değişiklikler birimimiı teknik perconeli ncdinde yapılacaktır.
Çalışma esnasında iş sağhğı ve güvenliği önlemleri istekll flıma tarafından sağlanacak ve
doğacak olumsuılardan firma sorumıu oıacaktr.
Nakliye ve benıeri giderler istekli frma taıafından karşılanacaktır.
Fiyat tekıifi verılmeden önce verindğ tespitler yaptıacakiı.

