BiRiM F|YAT TEKLiF MEKTUBu

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İşin adı

Üniversitemiz Ana Su Deposu Hidrofor Al|m İşi (Mdntaj
Dahil}.

Teklif sahibinin adl ve soyadı/ ticaret unvanI
Uyruğu
Tc Kimlik Numaraslr
Vergi Kimlik Numarası

Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belge|er tarafım|zdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin doküman|nda yer alan tü m
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdİğimizi, dokümanda yer alan yükümlülüklera yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptlrlmlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
21 4734 saYlll Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerla istekli durumundaylz.

alan birim fiyat teklif cetvelindekİ her bir iş kalemi için teklif ettiğimİz
Katma
Değer
Vergisi
hariç toplam2
....... TL ... Yalnız...........................,
fiyatlar
üzerinden
birim

3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer

...

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı soYADlİricaret Unvan|
Kaşe ve imza'

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif Cetveli
2) Teknik Şartname (1 Sayfa)

ıTürk Vatandaşl gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. KimIik numaralarını yazacaklardlr.
'Toplam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birimi belirtilerek yaz|lacaktlr.
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

-

BiRiM FiYAT TEKLiF cETVELi

slra
No
7

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Debi-m3/h:50-80 Basınç-mSS: 60-90, Üç Pompalı Düşey
Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor (Montaj dahil)

öıçtı
Teklif Edilen
Birimi Miktarı Birim Fiyat
Takım

Tutarl

I

I

ToPLAM TuTAR (K.D.V Hariç)
KDV

ToPLAM TUTAR (K.DAHiL)

Adı soYADl/Ticaıet UnVanl
Kaşe ve imza

Not: Nak|iye fiyatlara dahildir. Birim fiyat tariflerinde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca
ödeneceğini (birim fiyata dahil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara
dahildir" bilgisi geçerlidir.

-

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Üniversitemiz Ana Su Deposu Hidrofor Alım işi

iş Grubu: MEKANiK TEsiSAT>Mekanik Tesisat
s

lmalatln cinsi

Poz No
No
1

25.160.1306

Debi-m3/h: 50-80 Baslnç-mss: 60-90, Üç Pompall Düşey Milli santrifüj

Pompall Hidrofor

Sayfa

l1

1

Pursantaj
Birim

Miktar|

Adet

1,000

|"hl

Teknik Tarifi: DuŞEY VEYA YATAY MlLLl SANTRiFüJ PoMPAL| TAM oToMATiK PAKET HlDRoFoR (Öıç0: Adet lhzarat:
%80)A§ağlda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanalan, alt ve üst limitleri
gerekli baslnca ayarlanabilen otomatik ba§lnç şalteri (Pompa saylsüna eşit), su baslncınl gösteren manometresi, aşl.ü yüke kaİşl
termik korumall flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çallşmaya ka§l emniyetli, şatter ve 96§tergeleri
üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. santrifüj Pompa: TsE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayllari
farkh düşey veya yatay milli, bağlantl flanşlarl olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple moto.!n su slzdlrmazllğl mekanik
saımastra ile sağlanmlş, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye 9İen 3000 d/d monofaze Veya trifaze pompa motoruna
sahip, Basünçı Tank: Ts EN lso 11 124-1, 2, 3, 4'e uygun çelikten atrnosfere kapalı değişebilir membranll st. 37_2 malzemeden
üretilmiş yeterli hacjm ve saylda denge tankl bulunan basınçll tank, pompa-motor aynü §ase üzerine sabatleştirilmiş, veya bağlantl
hortumu ile irtibatlandlrllmlş, pasa karşl gerekli önlemleri allnmlş, tüm boru, kollektör, kablo bağlanttlan yapllmlş TSE kalite belgeli
düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çallşlr durumda iş yerinde temini ve montajl. Noti 1_Maksimum
pompa şalt sayls|: Pompa gücü 1 ,1 kwa kadar 180 defa/h. 1 .1 kwln üzerinde ise 40 defa/h. olarak allnacak, 2-Birden fazla
pompall hidroforl arda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamldll
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