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ugAK BELEDiYESi
(TEKLiF MEKTUBU)

Nihai Teklif igin

Srra

No

Malzemenin Adr Cins ve Niteligi Miktari Birim Fiyatr

Kdv Harig
Tutarr

Kdv Harig
1 Klimalar iglN ozELLiKLERi EKTEKi TEKNk

$ARTNAMEDE BELiRTiLMiSTiR.
1 Adet

ToPLAM (KDV HAR|Q)

Kurumunuzun ihtiyag duydugu yukarrda
.............,.....T1)

bedelle vermeyi/yapmayr kabul ve taahhut ederim.

AQIKLAMA:

1 -TEKLiFlMiZ .....t....t2O1.. TARIHiNE KADAR GEQERLiDiR.
2-iHALE KoNUSU i$ lQiN SERMAYESiNiN % 50'siNDEN FAZLASTNASAHip oLDUGuMUZBA$KA BiRTUZELKi$iNiN BU igE AyRtrEKLlFVERNtEDiciNi
BEYAN EDIYORUZ.
3.TEKLiF MEKTUPLARINDA SiLiNTi, QiZIK, DAKSiL, DUZELTIVE Vb.OLMAYACAKTIR.
4-GENEL TOPLAI\4 RAKAMLA VE YAZI ILE YAZILACAKTIR.
5-TEKL|FLER TURK LIRASI uzEniNorN vERiLEOEK QLUP, BASKA BiR eARA BiRiMiNDE vER|LEN TEKL;FLER DEGERLENDiRtvEyE ALtNMAZ,
6-MALIN TESLiN/ YERi iDARECE BELiRLENECEKTiR.
7-2.000,00 TL. vE UzERiNDEKi ALIMLARDA oDElvE ESNASINDA vERGi DAiRESiNDEN "BoRcu yoKTUR,' BELGESi ALtNMASI zoRUNLUDUR.
B-FATURANIZLA BiRLiKTE iBAN NUMARANIZIDA BELiRTiNiZ.
9-TEKL|F EKINDE $ARTNAME / PROJE BULUNMASI HAL|NDE, TEKL|F IMEKTUBU iIE BiRLiKTE SARTNAME / PROJE
ONAYLANARAK GONDERiLECEKTiR

Son Teklif Tarihi /Saati :

08/04/201 6 1 5:00
TARIH: .,....1......1..........

FIRMA
Kage-IMZA

z



8.

9.

10.

ixvnnrnnr,i DUVAR ripi spr,ir xrivra cinrztrnrnir $ARTNAvrnsi
Bu teknik gaftname; 1 adet min' 12.000 Btu/h kapasiteli duvar tipi split klimanrn teknik cjzelliklerinikapsamaktadrr.

1. Enerji srnrfi minimum A Srnrfi olacaktrr.
2. inverter teknolojisine sahip olmahdrr.
3. Elektrik kesilmelerine kargr hafizakoruma ozelli$ ormahdrr.
4. ig flnite fanr minimum rig kademeli olmahdrr.
5' Isrtma, so[utma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir.
6' Isttma sofutmantn yanl sra ortam srcakhfrnr degigtirmeden nem alma 6zelli$i olmaldrr.
7 ' ortamdaki tozlan tutan, kolayhkla soktili.ip takrlabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli

olmalrdlr.
Isrtrlan-so[utulan havarun, oda igerisine homojen dafrlmasrnr sa[layan otomatik hava y6nlendirici
dzellige sahip olmahdrr. Yonlendirme kanatlarr agafir/yukan otomatik hareket edebilmelidir.
Uyku fonksiyonu olmahdrr.
istenilen srcakhgrn ve galtgma ile ilgili fonksiyonlar n ayarlanabildigi ve goriilebildigi LCD ekranlr
uzaktan kumandah olmahdrr.
Drg ortam srcakh[r -10 'C kadar iken rsrtma,drq hava 40"C sogutma yapabilmelidir.
Takrlacak klima, istenilen mahalde cihazlardabulunmasr zorunlu trim aksesuarlar ile birlikte yiiklenici
tarafindan kurulacak, cihazd'anistenilen bi.ittin fonksiyonlarr saflar gekilde ve galgtrrrlarak teslim
edilecektir. crhazn besleme elektrik hattr idarece gekilecektir.
Klima monte edilmig ve gahgrr gekilde teslim edilmelidir.

KLIMA MONTAJI:

Birime takrlacak klimanrn ig ilnitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkr.ilasyonunu
saflayacak qekilde takrlacaktrr. Drg rinitesi ise mekana en yakrn mesafede ve drg ortamda olacak
gekilde takrlmahdrr.
Yriklenici ttim ig safh[r ve gtivenligi tedbirlerini almakla sorumrudur.
Ytiklenici igin yaprlmast suastnda igvereneve 3. gahrslara verecefii zararlankargrlamakla yrikrimlidrir
Uriiniin en az2 yrl garantisi olmah,yriklenici tarafindan d,ahafazla garantisiiresi verilmiq ise bu gegerl
olacaktrr.
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