B|RıM FiYAT TEKLiF MEKTUBu

MERsiN üı*ivensiresl REKTöRLÜĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanIığına
işin adı

Teknik Servis Malzeme Deposu Depo otomasyonu
kurulumu için malzeme alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik NumarasIl
Vergı Kimlik Numaras|

Adresi
Telefon ve Faks numarası

tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabu| edalmiştir. Tekıif fiyata
olduğu
tüm
masraflar
Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer a|an tüm
dahil
belirtilen
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine 8etirmememiz
durumunda uygulanacak yaptırımIarı kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
1) Yukarlda adı yer a|an işe ilişkin

2) 4734 saylll Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.

teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
3} işin, bu

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı §OYADl§icaıet Unvanı
Kaşe ve

imza'

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli
Ek: Teknik şartname.

tTürk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yazılacaktlr.
3Teklif vermeye yetkiIi kişi taraflndan amzalanacaktlr.
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BiRiM F|YAT TEKLiF

sıra
No
1

İş

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Depo ve Demirbaş Otomasyonu

2 Barkod yazıcı
3 Kablosuz Barkod Okuyucu

4 Barkod Etiket (500'lükX3x5 cm)
5 Barkod Ribbon

cEwELi

öıçtı
Teklif Edilen
Blrlmi Miktarı Bııım Fiyat
Adet

1

Adet

I

Adet

1

Adet

20

Adet

10

Tutarl

ToPtAM TUTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPtAM TuTAR (K.DAHiL)

I

MERsiN

üxivnnsirısi

TEKNİK sr,ırvis MALzEME Drposu
DEpo vE neırinuaş oToMAsy()N sisrsır.ıi ıı-ııı.ıı

rnxııİx şanrııı,ıesİ
Bu şaıtname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü içerisinde buluıan Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Teknik Servis Malzeme Deposuna giren ve
çıkan malzemelerin kayıt altına alınması için depo ve demirbaş oıomasyonu satın alrnması ve
kurulması işini kapsamaktadır.

Teknik Servis Malzeme Deposunda Bulundurulacak Malzemeler

:

Elektrik Malzemeleri : Kablo, sigorta, anahtar, ampül, armatür, priz, şaltor, pense, tomavida v.b
elektrik tesisai malzemeleri
Makine Malzemeleri : Hırdavat Malzemeleri, boru, balarya, sıhhı tesisat malzcmeleri, fan-coil,
nipel, vb. makine malzemeleri
İnsaat Malzemeleri : Çimento, a[çı, boya, kum fırça, tiner, v.b. inşaat malzemeleıi

Genel Özellik]e r

l)

:

Teknik Servis Malzeme Deposuna giriş yapılan tüm ürünler barkodlanarak raflara
konuIacaktır.

2) Depodan çıkaıı her ürün barkod cihazından okutularak çıkış yapılacaktıı.
3) Çıkış yapıları iiıün nereye kullanılacağı ve kim taıafından teslim alındığı

sisteme

girilebilmelidir.
4) Depo ve deııirbaş otomasyonu için en az 3 adet kullarııcı tarafından kullanınıına izin
verebilmelidir.
5) Depodan istenildiği zaman tüm kullanıcılar malzeme kontrolq malzeme sayımı ve
iiriirılerin nereye verildiği ve kim tarafından alındığı bilgilerine ulaşabilmelidir.
6) Bi|gisayann çökmesi ve anzalanması durumunda yüklenici fırma sistemdeki tiim
verileri yedekleyebilmeli ve sistemi tekardan ücretsiz bir şekilde kuru|umunu
yapmalıdır.
7) Yiülenici firmanın teklifı içerisinde l yıllık lisans kullanım bedeli dahil olacakhr.
8) Yüklenici firma sistemin çalışması ile teknik personele yerinde eğitim verecektir.
9) Sistemin kullanımı ile ilgili anzalanması durumunda yüklenici firma uzaktan müdahale
ile anzayı giderecek, arıza uzaktan müdahale ile çözülemiyorsa yerinde anzayı
giderecektir.

Teknik özellikle r :
l) Bilgisayar İdare tarafından verilecektir. Teklife bilgisayar düil edilmeyecektir.
2) Barkod okuyucu, barkod yazıcı, ribbon, 3X5 cm ebatındaki tüm baıkodlar yülenici

firma talafından sağlanacak olup bilgisayarın haricinde sistemin çalışması için gerekli
tiiın alet,edavat ve cihazlar yüklenici firma tarafindan temin edilecektir.
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3)
4)
5)
6)

Barkod okuyucu kablosuz olarak kullanımına uygun olacaktıı.
Yüklenici firma barkodları basacak yazıcıyı temin edeceklir.
Barkodlar 500'lük paketler hatinde olaca}ı olup, 3X5 cm ölçülerinde olacaktır.
Yüklenici fiıma sistemi çalışır vaziyette aktif olarak idareye teslim edecektir.
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