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UŞAK ÜNİVERSİTESİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

SAYIN FİRMA YETKİLİSİ 
 

 

 Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin 

alımının yapılması ile ilgili firmanıza ait fiyatların KDV hariç ekteki Teknik Şartnameye uygun olarak 

06.12.2017 tarihi saat 14:00’ a kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Sıra Malzeme Adı Miktar 
Birim 

Fiyat 

Toplam Fiyat 

(KDV Hariç) 

1. Kağıt Havlu 6’ lı (Fotoselli Dispencer için) 250 Koli   

2 Tuvalet Kağıdı İçten Çekmeli 1000 Rulo   

      

      

TOPLAM   

NOT:  

1-Teklif Mektupları İmzalı ve Kaşeli olacaktır 

2-Ödeme esnasında %0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi 

kesilecektir. 

3-Malzemenin tamamına teklif esastır. 

4-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve 

taahhüt etmiş sayılır. 

5-Alım işi üzerinde kalan yüklenici firma malzemelerin tamamını sonucun tebliğ 

tarihinden itibaren 5 gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak idareye teslim 

etmek zorundadır. 

6- kargo ve taşıma bedellerini firma karşılayacaktır. 

7- Malzemeler TSE belgeli olmalıdır. 

 

Oda/Firmanın Adı veya 

Ticaret Unvanı 

Kaşe- İmza 

  

Ek: Teknik Şartname (1 sayfa) 
Adres  : Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir eylül Kampusü UŞAK / 64200 

Tel                : (0276) 2212213 Dahili 1625- 1630   

Belge geçer    : (0276) 2212214 

e-posta : imid@usak.edu.tr 
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                                      TEKNİK ŞARTNAME 
 

 

 

1. KAĞIT HAVLU (FOTOSEL DİSPENCER İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 21 cm genişliğinde 1 koli ağırlığı en az 5000 gr olmalı, 

 Yüzde yüz saf selülozdan üretilmiş olup, emicilik kapasitesi yüksek olmalı, 

 Beyaz renkte çift katlı olmalı,  

 Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir. 

 Aparatta kolay kullanılmalı ve aparatta tıkama yapmamalıdır. 

 Her koli içerisinde 6 adet kağıt havlu bulunmalıdır. Üretici Firma TSE Belgesi ya da ISO- 9000 

kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği ürün olacaktır. 

 Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saati içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı deposuna 

firma tarafından istenilen yere sayılarak teslim edilecektir. 

  

 

2. TUVALET KAĞIDI (DİSPENSER İÇİN) İÇTEN ÇEKMELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 13 cm genişliğinde 1 rulo ağırlığı en az 800 gr olmalı, 

 Yüzde yüz saf selülozdan üretilmiş olup, emicilik kapasitesi yüksek olmalı, 

 Beyaz renkte çift katlı olmalı,  

 Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir. 

 Malzemeler TSE belgeli olmalıdır. 

 Her koli içerisinde 6 adet Kağıt havlu bulunmalıdır. 

 

 

 


