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l- Tcklifl erde

MARKA

kesinlikIe beIirtilccckiir

2- Finnalar E.Ü.A.Ş.',n öd€mc

vükIenici fima!a aitıir

plan,n, şimdiden kabuledcc€klerdir.

Ödeme aşamasındaki

Hıvıle ma§raflarl

]- Teklinerde KDV hariç fiyaı verilecektir

]- l.imralar lesinlikle TEsLiM

T^RiHiNi

5- l]asit usül çalışan firmalar

KDV dahil fiyat vereceklcrdir

belineceklerdir

Yükıenici Firtııa sözleşme Bedcli üzerinden Mukalelenaıne bedeli Iliııde
l'oplam Bilıdc l5.17 Puı BedeliniI t|akedişinden Kesilmesini Kabuleder.

6-

9..16 ve

ihale Karar Bcdeli Binde 5.69

7- Tekllf Veren lstekliler l|gila makamlarca istenen yetki belgelenni temln etmekle yükümlüdur iŞletmemiz eksik

belgelerden dolayl allnan cezalardan sorumlu tutulamaz
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TüRK LiRAs| DlşlNDA KiTEKLiFLER KABuL EDiLMEYEcEKTiR

9, istekliler yukarda yazlll 9artlarl kabuletmiş saY|llr

TEKNİK SARTNAME

l.
2.
3.
4.

5.
67.

8.
9.

2 adet ve en az 30 camlı vakum tüplü güneş enerjisinin montaj dahil teslim alınması
işi.
Tüp ölçüleri; 47x l800mm.
Emiciyüzey 4.6
Depo boyıııu; 470x2050
Dlş gövde; R_AL 9002/304 Krom-/430 Krom.
İç gövde; 304 kom.
Giineş enerjileri elektrikli rezistans ıakviyeli olacakır.
Yalıtım malzemesi poliüretan ma|zemeden olacaktır.
Ayak kalınllg| en a7 j mm. olacakıır,

l0. İstekliler teklifleriyle birlikte; teklif eıtik]e.i iiİiiniin teknik şartnanıeye uy8un
olduğunu gösteren katalog yada üriin bilgi formlannı sunacaklaİdır.
l l. ciineş enerjileri işletme Müdürlüğiimiiz yemekhanesinde kullanılacak olup, Yüklenici
firma montaj dahil fiyat verecektir. Giineş enerjileri çalışır vaziyette teslim edilecektir.
Montaj için gerekli her türlü malzeme ve ekipman Yüklenici firma tarafindan
kaışılanacaktır.
l2. Teslim sitesi; l0 takvim günü
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