BlRlM F|YAT TEKL|F MEKTUBU

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

Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi foseptik hatlarında
kullanılmak üzere malzeme alımı.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanl
Uyruğu

Tc Kimlik Numarasli
Vergi Kimlık Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarasl

1) Yukarlda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmlş ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

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 yaptırımlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
da hil

2\ 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerla 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 fiyat|ar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam2
bedel karşılığında yapmayı kabul Ve taahhüt ederiz.

Ad|

soYADı/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza3

Ek : Birim Fiyat Teklif cetveli (1 s0

Ek: Teknik Şartname (2 sf)

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

2Toplam tutar rakam Ve ve yazl ile para birimi belirtilerek yaz|lacaktlr.
3Teklif Vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktlr.

-

BiRiM F|YAT TEKLiF cETVEL|

s|ra
No

öıçıı
İş

Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı
dalglç tip su pompasl
Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı
2
dalgıç tip su pompası

I

Birimi Miktarl

Adet

7

Adet

1

Teklif Edilen
8irim Fiyat

Tutarl

ToPtAM TuTAR (K.D.v Hariç)
KDv
ToPLAM TUTAR (K.DAHit)

Adl 50YADl/Ticaret Unvanl *
Kaşe ve imza

MEü HEMŞiRELiK FAKüLTESi vE TIP FAKüLTESi FosEPTiK HATLARı içİN
PARçALAYICI BİçAKLI DALGIÇ TıP Pis sU PoMPAsl MEKANiK TEsİsır rıxxİx
ŞARTNAMEsİ
slrı

No

l

Poz No

Tanlm,

Biriİni

Debisi 5.G l0 m3lh, basınct I5-20 m§s pa.çalaylcl bıç8ılı dalgıç tip

5u pompa§t

AD

Ts

Tarifi

12599 standsİdında düşey milli sıcakhk sensöro vaslt8sıyla aşın ıslnmaya karşj motora ycrleşıirilen nem s€nsörtı ile sü
kaçaİlsnns l(arşı korumalı, ooc ile 40"C onam sıcakhğtnda, içinde katı madde ve kısa lifli paıtikül bulunan çok kirli ve fos§cptik
kaıışmış suların basınçlandırılmısında kullantlaİ, tam8men suyun içindc çal|şabilen, keıdindcn flaıöİlü veya flatörsüz, kompakı,
pondif, clle taşınabilir veya kl|avuz halat §ist€mli (paİça|aylcı btçaklt), gövdesi GG 25 pik dğküm, moto. mili paslaDmaz çelik, motor
ve pompa tardfl mekaoik §almastrs tullantlaİak ıecrİ çdilmiş, notor sargüsı aştrl ısınm8ya dayanlklı yçterli bir soğutma düzenine §ahip
vc gcrckliğindc yeniden s8İıIabilen, IP 68 koruma slntftnda (paİçalayıcı çark çok şe.t paslanmaz çelikten oretilmiş vo gğthiğiıde
doğişlirilcbilerı), tlzerinde kontİol panosu bu]uns4 a§gaİi l0 m. tlekt ik kablosu üzcrine taİıIn§, elekt.ik kablo bağlanhsı tam
slzdffil8zlık sağlayan, kablo kesilmesi duİumundaki gölde içeİi§ine su girişini cngel|eyecek şkİıdo diz8yn edilmiş, ponpa ilç birtihe
po.talif tiptc olaılardq pompa ıcspit ayağt, ka§ı ll8nşı, yaıaklarn8 boİulannın tcspit konsolu, sabit tiP,kılavuz halstlı olaılaİde kılavuz
ha]at kaldlnna sistemi, galvaıiz kapll ç€lik veyı AISI 304 taşlma zinci.i, diğ9r montaj elemaılaİ, l0 m elektrik kalrlosu dıhi! ISo
900l kslit€ g{ıvcnce belgesine sahip (parçılayıcı blçaİh) dalgıç tip pis §u pompasının iş ycrinde temini vc montajl.

Dcbisi m3,h

§ırı

Boslncı mSS

No 2

Poz No

f-t ınlml
I

Biriıni

Debi§i ı5-20 m3/b, basmcı 15-20 mss paıçalayçı blçaklı dalgıç lip su pompası

AD
TS t 2599 Staıdardınd4 düşcy milli slcak|İk sensörü vasıtasıyla aşln ıstnmaye ka§ı ınotoıa yc,lcştiri|cn ncm §cnsoİü iıc su
kaçaklarına kaşı koıumah, 0'c ile 40'C ortam §lcakl|ğınd8, içindc katı madde ve k|sa lifli partikül bulunan çok kiİli vc foss€ptik
kanşm!ş sulaıın basınçlandırılma§ında kullanılaı, tamamen suyın içinde ç8lışabilen, kendinden Jlatörlü veya flatö.§üz, kompakt,
portatif, elle t§ınabilir veya kılavuz halat sistomli (paıçılayıcı bıçakh),8övde§i cc 25 pik döküıİ! motor mili paslanmız çcıik motor
vç poınpa taİafi mekanik salmastn kullanılaıak tecrit cdilrniş motor §alglsi aşln ıgnm8ya dayanıkh yctğli biİ §oğutma düzenine sahip

Tariİi

ve gcrektiğindğ yeniden s8n|abi!en, IP 68 korum8 sınıfind8 (paİçalayıcı çrrk çok scrt pa§Ianmaz çelikten 0retiImiş ve gorekıiğinde
değiştılilebilen), üz€rinde kontroı paİnsu bulunan, L5gali t0 m. elektrik k&blosu üzerin€ tatılmış, elektİik kablo b8ğl8ntı$ tam
sızdırmazlık sağayarç kablo kcsilmesi durumund8ki gövdc içcrisine su girişini cngcIlcyecek şkilde dizlyn cdilmiş polıp8 il€ birlihc

portatif tiptc ol8.rılaİd4 pompa tespit 8yağı, ksİşı llınşı, yataklama boruıannln tespit konsolu, sebit tiPkılaYuz halath ol8nlarda
lıalat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik vtya AlsI 304 t!şıma zinciİi, diğcr montaj ctemanlan, l0 m elckı.ik kabIo§u dahil
900l katite guvence bğlgcsinc sahip (paıçalayıcı bıçakh) dalgıç tıp pis su pompasının iş ycıinde temiııi vc montajı.

Dtbisi m3/h

kilawz

lso

Bastncı mSs

NoT: Hemşirelik Fakültesi ve Tüp Fakültesi foseptik hatlanndaki mevcut pompalar sökülecck yeİlerıne yeni
paıçalayıci bıçakh dalg!ç tiP pis 6u pompalar.nln montajı yapdacaktlr,

N,

Ziya ÇINAR

.

Makine Mühendlsü

MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
İşin Aıtı: MEü

HEMŞIRELiK FAKÜLTESİ vE TIP F,AKÜLTESi FosEPTlK HATLARI içiN PARçALAYICr BIçAKLI DALGIÇ TF Pİs sU PoMPASI

02.oiMekanik Tesisıt
slaı
No

l
2

Biriııl

Poz No

Dcbisi 5.0-10 m3/tl basmcl l5-20 nı9 pırçalayto bçaklı
d8lgıç tip §ı pompdsl

Dcbisi 15-20 m3/h, bısuıo l5-20 mss püçalıylcl bıçalll
daı8tç tip su pompasl
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NoT: Hemşire|ik Fakültesi ve Tıp Fakültesi foseptik hatlanndaki mevcut pompalar sökülecek yederine yeni parçalaylcı bıçaklı dalgıç tip pis su pompalannın montajl
yapllacaK|r,

Zlya ÇINAR

Makine Mühendisi

