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MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Yenişehir Kampüsü Telefon Santralinde arızalanan Ana
kart ve Power Unit parçalarının değişiminde kullanılmak

İşin adı

üzere malzeme alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarasıl

Vergi Kimlik Numarasl

Adresi
Telefon ve Faks numarasl

1) Yukarıda adı yer a|an işe ilişkin tüm belge|er tarafımızdan okunmuş, anlaşı|mış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

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 uyguIanacak yaptırımları kabuI ettiğimizi beyan ediyoruz.
da hil

2| 4734 saYü Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.
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 taahhüt ederiz.

Adl soYADı/Ticaret Unvanl
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli
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lTürk Vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardlr
2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.
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İş Kaleminin Adı ve Kısa

riyer rerı-ir cerveıi

Açıklaması

öıçtı
Teklif Edilen
Birimi Miktarl Birim Fiyat

1

Power Unit Kart (Hybrid Telefon Santrali)

adet

2

2

CPU Ana Kart (Hybrid Telefon Santrali

adet

1

)

Tutarl

ToPLAM TuTAR (K.D.V Hariç}
KDV

ToPLAM TUTAR (K.DAHiL)
Adl 5oYADl/Ticaret unvant
Kaşe ve imza
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vrxişrHin xeıvıpüsü HysRin TELEFoN

xınr nıĞişiııi

sıxrnııi

rrxxix şınrNAMEsi
Bu şartname: Yenişehir Kampüstlnde bulunan Hybrid Telefon Santralinin arızalanan Ana Kart
ve 2 adet Power Unit Kartının yenisi ile değişimi yapıIarak santralin çalışı. vaziyette teslimini
kapsamaktadır.

Teknik Özeüikler ı

a) Hybrid Telefon Santrali için
l

)

2)
3)
4)
5)
6)

l

)

Unit Kartıı

Mini lelefon santraline tam entegre olarak çalışmalıdır

Entegre sigorta deyıçsi bulunmalıdır

Üzerinde akü şarj devresi bulunınalıdır
Sisleme enerji verile bilmesi veya enerjinin kesilcbilmesi için anahtar bulunma!ıdır
Ring lonu için gerekli olan en az 80 volt u sağlayabilmelidir
Çevrese| kartlar için en ez 24 voltu sağlayabi|melidir.

b) Hybrid

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

Powe r

Telefon Santrali Main ( CPP

)

Kartı

:

Üzerinde en az 6 adet anolog harici abone poılu bulunmalıdır.
Üzerinde an az l6 adet hybrid analog dahili abone kartı bulunmalıdır.
Kullanılacak Sistemin Güç besleıne sistemine tam entegre olaıak çalışmalıdırMain kart üzerinde ilave abone kartı slofu bulunmalıdır.
Main kart üzeriııde Ethernet portu,harici müzik kaynağt ponu bulunmalıdır.
Main kart üzerinde en az l adet hafıza piIi bulunmalıdır.
Main kart üzerinde en az l adet konsol bağlantısı için port bulunmalıdır.
Main kart hem PC üzerinden hem sayısal set üzeıinden programlanabilmelidir.
Main kart üzerinde resetleme butonu bulunmalıdıı.
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