BiRiM FiYAT TEKL|F MEKTUBU

MERsiN üıtivensiresi REKTöRLüĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

UniVersitemize Rektörlük Kazan Dairesinin Doğal Gaz
Dönüşümü Nedeni ile Malzeme Alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarasl
Adresi
Telefon ve Faks numarasl

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif flyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dok0manında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2| 4734 saylı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer

alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz

birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2...

TL... Yalnlz.....

.....

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhOt ederiz

Ad s o \

Ek :1) Birim Fiyat Teklif Cetveli
2) Teknik Şa rtname

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 imzalanacaktlr.

BlRlM F|YAT TEKL|F CETVEL|
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Teklif Edilen

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarl
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ATEX UYUMLU 40w 100CM LlNEAR ARMATUR
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43X2,5MM YANMAZ KABLo

Metre
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ToPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
KoV
ToPtAM TuTAR (K.DAHiL)
Unvanı
imza

-

Barim tiYat

Tutarl

40 WATT LİNEAR

ARMATüR

TEKNİK öZELLiKLERi
l

.

Aımaürde kullanılacak LED lambalar
(-20 C" ile +60 C

2.
3.

"

en az 50.000 saat ışıma ömürlü ,en az % 90

verinıli

,

)arasında çalışabilmelidiı.

Led sayısı minimum 24, maksimum 60 mid Power Ledli olma]ıdır,

Driveı'ın Verimliliği %90<.. olmalıür. Driver IP65 korurıalı olrrnlı

ve tedarikçi firnndan 2

yıl garantili

olmalıdır.

4.
5.

Ledin üzçrindeki çipin açıs

l2ü

(+5) olmalıdır.

Ledler alüminyum tabanlı bash devre üstiine monıe edilmiş olacak ve her bir led ışığ kendinden l

20 derece

ile yönlendirilmiş olmalıdır. PCB nin plaka kalınlığ en az l ,6 mm ve PCB gövdeye moıte edilirken muılaka
termal yapışüncı ve sıvısı külanılmalı.

67.

Armatiir yüzeyindeki sıcaklık artışı hiçbir yerde 35'C'yi geçırrrıelidir.
Armatür şebeke gcriliminin

DRİVER

8.

l30V-230V aralığnda

hatasz birşekilde çalışnuya uygurı olacaktır ve

LED

gövde içensinde bulunmalıdr.LED ler ile SÜnÜCÜ Ayru bölünıde olınamalı.

Armattlr gövdesi korozyona karşı eloksal kap|ı ve arııntiirde kııllanılan bağantı e|errunlan paslaııruz

çelila

olmalı..

9.

Armatiirler IP66 staııdaıdına uygun olarak ürailmelidir.

l0. Armatürde kullanılan besleme kablou 3x0,75mm kesitinde, su geçirıııez özel|ikte silikon kablo olmalıdır.
l

l. Ledlerin ısınmasını

cngellemek amacıyla, armatiirde fiziki olarak gerekli önlerrılerin alınnış olımsı

gerekmektedir.
l

2. Led lambalann

l3. Cam

ş* ç*ışnın

sağlandığ kısımda Polikaöon cam veüa Tempeı,li cam kullanılııış olrıalıdı.

ile gövde arası örcl silikon conta ile kaplanmış olmalıdır.

l4. Led armatiirler hğ tiirlü anzaya karşı

en az 2 (İl<i)

yıl rlrma garantili,

t

0

Yıl da yedek paıça garantisi

bulunmalıdır.

l5. Eneıji tasarnıflugzın ömürIğkolay

monte edilebilir,sıfır cıwa

miktaı ile çewcye duyadı,ışık değeri sıabil

(zaman içinde değşmez) olınalı.

l6. Işık rengi 6500 K'dir.
l7. Armatiir uzunluğu l00 cm olmalı ve tavana montaj ayaklaıı paslanmaz olmalıdır.
l8. Üretici firmanın ATEX sertifikası olmalı ve

l9.

Üre tici

Firmanın iSO900l:2008

her üründe bunu belirtınelidiı.

jso ı looı,

TSE veyaTSE-HYB ve MarkaTescil Belgeleri bulıırımak

zorundadır.
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