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u$AK BELEDiYESi
(TEKLiF MEKTUBU)

Nihai Teklif igin

Srra

No
Malzemenin Adt Cins ve Niteligi Miktari Birim Fiyatr

Kdv Harig
Tutan

Kdv Harig
1 Klimalar i$iN OzELLIKLERi EKTEKi rerNix-

$ARTNAMEDE BELiRTiLMiSTIR.
1 Adet

-oPLAM (KDV HARTQ)

"" " "" "" T1)
bedelle vermeyilyapmayt kabul ve taahhut ederim.

AQIKLATVA:

1 -TEKLiFiMiZ .....t,...t2O1.. TARiHiNE KADAR GEQERLiDiR.
2-iHALE KoNUSU l9 iQiN SERMAYESiNiN % 50'siNDEN FAZLAStNASAHip oLDUGuMUZBAgKABiRTUZEL KlgiNiN BU lsEAyRtrEKLtFVERMEDtciNi
BEYAN EDiYORUZ.
3-TEKLiF MEKTUPLARINDA SiLINTi, QIZiK, DAKSIL, DUZELTME Vb.OLIVIAYACAKTIR.
4-GENEL TOPLA[/ RAKAMLA VE YAZI iLE YAZILACAKTIR.
s-TEKLiFLER TURK LiRASI uzeniruoe ru vERILEcEK oLUp, BA$KA BiR pARA BiRiMiNDE vERILEN TEKLiFLER DEGERLENDTRMEyE ALtNMAZ.
6-MALIN TESLiM YERi iDARECE BELiRLENECEKTiR.
7-2.OOO,OO. TL, VE UZERINDEKi ALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGi DAiRESiNDEN .'BORCU YOKTUR" BELGESi ALINMASI ZORUNLUDUR.
B-FATURANIZLA BIRLiKTE iBAN NUMARANIZIDA BELiRTiNiZ.
9-TEKL|F EKINDE $ARTNAME / PROJE BULUNMASI HAL|NDE, TEKL|F MEKTUBU IIE
ONAYLANARAK GONDERiLECEKTiR.

BIRLtKTE $ARTNAME / PROJE

Son Teklif Tarihi /Saati :

18/03/2016 15:00
TARIH: ......1......1..

FIRMA
Kage-iMZA



ixvnnrnnr,i DUVAR ripi spr-ir rriiun citttztrEK ir genrNnvrnsi

Bu teknik gafiname; 1 adet min. 18.000 Btu/h kapasiteli duvar tipi split klimanrn teknik ozelliklerini
kapsamaktadrr.

1. Enerji srrufi minimum A Srnrfi olacaktrr.
2. Inverter teknolojisine sahip olmahdrr.
3. Elektuik kesilmelerine karqr hafzakoruma iizelligi olmahdrr.
4. I9 i.inite fanr minimum iig kademeli olmahdrr.
5. Isrtma, so[utma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir.
6. Isttma so[utmantn yanl sra ortam srcakh[rnr degigtirmeden nem alma ozel\li olmaldrr.
7. Ortamdaki tozlan tutan, kolayhkla soki.iltip takrlabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli

olmahdrr.

8. Isrtrlan-so[utulan havantn, oda igerisine homojen dafrlmasrnr sa$ayan otomatik hava ycinlendirici
ozelli[e sahip olmahdrr. Ycinlendirme kanatlarr agafr/yukarr otomatik hareket edebilmelidir.

9. Uyku fonksiyonu olmahdrr.
10. Istenilen stcakh[rn ve gahqma ile ilgili fonksiyonlann ayarlanabildifi ve gdriilebildigi LCD ekranl

uzaktan kumandah olmahdrr.
11. Dry ortam srcakhfir -10 oC kadar iken rsrtma,drg hava 40"C so[utma yapabilmelidir.
12. Takiacak klima, istenilen mahalde cihazlard,abulunmasr zorunlu ti.im aksesuarlar ile birlikte yiiklenici

tarafindan kurulacak, cihazdan istenilen btitiin fonksiyonlarr sa[lar gekilde ve galgtrrrlarak teslim
edilecektir.

13. Teklif harici(bakrr boru ,kablo,ving v.s) bir bedel cjdenmeyecektir.
14. Klima monte edilmig ve gahgrr gekilde teslim edilmelidir.

KLiMA MONTAJI:

1.

)

Birime takrlacak klimanrn ig iinitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkiilasyomrnu
sa[layacak gekilde takrlacaktrr. Drg ilnitesi ise mekana en yakm mesafede ve drq ortamda olacak
gekilde takrlmahdrr.

ig-drq iinite arast bakrr boru ve kablolarr, kablo kanah igerisinden gotiiriilmeli ve klimarun sorunsuz
gahgabilmesi igin teknik kurallara uygun olmahdrr. Kablo kanallarrnrn krige doniigleri kanaln k6gegen
kesilmesi suretiyle olmamah, ozel ddntig pargalankullanrlmahdrr.
Klimamn takrlacalr ( ig ve drg iinite, i.initeler arasr bakr borulama, drenaj hattr, elektrik hattr vs.) yerde
grkacak olan v.s. igleri yriklenici tarafindan uygun gekilde yaprlmahdrr.
Ytiklenici tiim ig safhfr ve gtivenli[i tedbirlerini almakla sorumludur.
Yiiklenici igin yaprlmast srasmda igvereneve 3. qahrslara verecefi zararlankargrlamakla yi1kiimliidiir.
Uriini.in en az2 yrl garantisi olmah,yiiklenici tarafindan dahafazla garantisi.iresi verilmig ise bu gegerli
olacaktrr.
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