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Adres

(0276) 221 22 13
im id. satinalma@usak.edu.tr
Ugak Universitesi Idari ve Mali Igler Daire Baqkanhlr Bireyliil Kampiisi.i Izmir

Ayrrntrh

Yolu 8. km
Bilgisayar lqlelmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625)

Telefon
e-posta

Bilsi
Not:
1-Teklifler Ttirk Lirasr Uzerinden ve KDV harig verilecektir.
2-Teklifler e-posta veya elden kageli ve imzah olarak idarcmize ulagtrrrlabilecektir.
3-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, ig makinasr kiralama gibi ilave ddenekler teklife
dahil edilecektir. Ayrr bir kalem olarak gdsterilmeyecektir.
4-Hizmet Altmr, Bakrm Onarrm, Baskr ve Cilt Giderleri gibi ddemelerde KDV tevkifatr
uygulanacaktr.
5-Muayene esnasmda teknik gartnameye uymadr[r tespit edilen mal veya hizmetler
almmayacaktrr.
6- Teklifler 0711012019 tarihi mesai bitimine kadar e-postaveya elden kageli ve imzah olarak
idar emize

u

laqtrnl acaktrr.

APOLET TEKNiK $ARTNAME

1-Uzunlulu t2 cm olmahdrr.
2-Eni dar krsmr 5.5 cm olmaltdtr.

3-Enigenig krsmr 6.5 cm olmalrdrr.
4-Uzerindeki yazr ve amblemler siyah kumag tizerine beyaz nakrglt olmaltdtr.
5-Apoletrn dar ve genig krsrmlarr siyah ipile overlok yaptlacakttr.
5-Apoletin kumagr solmaya dayanrkh kaliteli kumagtan olmalrdtr.
7-440 adet olacak.

ARMA TEKNiK SARTNAMESi

1-Yiikseklik 8cm olmaltdrr.

2-Enigenig ktsrmlarr 5.5 cm olmalrdrr.
3-Eni dar krsmr 4.5 cm olmalrdrr.
4-Eni rist bag krsml4 cm olmalldrr.
S-Kenar krsrmlarr siyah kumag uzerine beyaz nakrglr gergeve geklinde olmalrdrr.
6-Beyaz naktSla yaprlan gergeve iizerindeki Ugak Universitesi yazrsr siyah nakrgla yaprlacaktrr.

7-Universite amblemi ile grivenlik yaztst siyah kuma5 iizerine beyaz nakrgla yaprlacaktrr.
8-En drg kenarlarr siyah iple overlok yaprlacaktlr.

9-Armantn arka klsmt kargrlr$ryla birlikte siyah renkte clrt crrt banth olacaktrr.
10- Armanrn kumagr solmaya dayanlklr kaliteli kumagtan olmalrdrr.

tt-

44O

adet olacaktrr.

