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uşAK üNivensiresi

KARAHALLı MEsLEK vüxsexoruı-u

SAYIN:

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokuluna aşağıda be]irtilen (6) kalem malın satın alınması
düşünülmektedir. Firmanız tarafından geçerli cari fiyatların KDV hariç olarak en geç 1111012019 mesai
bitimine kadar okul idaresine elden teslim edilmesi veya
gönderilmesi hususunu rica ederim.03/1 012019

EKAP NO:19DT493113

yAKLAşıK MALivETE EsAs oLAcAK plyAsA FlyAT ARAşTıRMA vE TEKL|r ronrvıu

FiRMA-KışE-iMzır

NOT:
l- Teklif mektupları kaşelive imzalı olacaktır.

2- Ödeme esnasında o^ 0,g48 oraııında KDV hariç tutar üzeriııdeıı Daınga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- MallHizmetin tamamına teklif esastır.

5_ Hizmetlerde ve Bakıın-Oııarııır alıınlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6_ Teknik şartnameye uyguır olınayan ve muayene kabulü yapılınayan mal/hizmetler kabul edilmeYecektir.

7- Teklif veren firmalar vermiş oldrığu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiŞ saYılır.

8- Teklifler Türk Lirası iizerindeı,ı ve KDV hariç verilecektir.

9- Teklif verme süresi 0l .10.20l9 saat l 7:00' ye kadardır.

lO-Satın alıml yapılacak mallara ait teknik şaıtname ekte sunulmuştur.

yüKsEKOKuLsEKRETd

S|RA No
MALıN HizMETiN ciNsi MİKTAR CİNSi

ııiniıı riı,ırı (xnı,
nıniç)

TP[.A]!l FlYAT (KD\1
ıreniç)

1 15 Litrelik iç Cephe Boyası 5 Adet
2 15 LitreIik dış Cephe Boyası 5 Adet
3 10,5 Litrelik Tavan Boyası 3 Adet
4 15 LitreIik YağIı Boya ,| Adet
5 Ka]ekim 4 Torba
6 Tiner 5/1 3 Litrelik 4 Adet

ToPLAM

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRES
Adres İ72 Karahallı 64700 UŞAK
E-mail karahalli mvo@usak.ed pj
Tel 0276221 21 52



TEKNiK ŞARTNAME

Plastik İç Cephe Boyası

1. Plastik boyalar silikon esasll, mat 8örünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.

2. iç cephe boyası konvensiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alÇıPan

alçl s|va, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağlt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her

türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebiIen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan,

nefes alma özelliği olaca ktlr.

3. uygulandlğl yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen

özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.

4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı Ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile

uygulamala ra uygun olacaktır.

5. Su ile inceltilebilecek kendiözelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına

za rar vermeyecektir.

6. idarece istenen ölçülerde Ve renkte olacaktır.

7. Boyanln açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1yll olacaktır.

Dış Cephe Boyası

1. Dlş cephe boyası silikon esaslı olacaktır.

2. Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delIk olmayacaktır.

3. imal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 ay süre olacaktlr.

4. 20 c. (santigrat derecede) %5O bağıt nemde kurumaslnl 1_3 saat araslnda gerçekleştirecektir.

5. YoI0-1,5 arasında su ile inceltilecek özelIikte olacaktır.

Tavan Boyası

1.TaVan boyasl, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat, beyaz, sararmaz, uygulandlğl yüzeyle bütünleŞir,

çatlama, kabarma, dökülme yapmaz, uzun ömürlü, yüksek örtme Ve teneffüs etme özelliğine 5ahip

o laca kt lr,

2. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeylere uygulanabilme özelliğine sahip olacaktır,

3. Sünger rulo, fırça veya pistole ile uygulama ya pıla bilmelidir.

W



Yağlı Boya

1. Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esasIı olacaktır.

2. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.

3. İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.

4. Ahşap Ve metalyüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktlr.

5. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır,

6.Kuru Ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1yıl ambaIajında bozulmadan sakla na bilmelidir.

7. Boyalar 15 litrelik teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

sentetik Tiner

1. sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanllacaktlr.

2. Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen Ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.

3. Orijinal ambalajlarda olacaktır.

Kalekim

1. İmal tarihi yeni olmalıdır

2.Taşlaşm ış ve sertleşmiş olmamalıdır.

Genel Şartlar

1. satln altnacak her tip, çeşit, tür Ve grup boya, dlş etkenlerden korunmuş olarak birim ambalaj
miktarı ve ambalaj cinsi piyasa standartlarında veya birim ambalaj miktarı Şartnamede
belırtildiği şekilde olmak üzere boya tapine, çeşidine, türüne Ve grubuna göre sağlam plastik

Veya teneke kutula rda am balajla nacaktlr
2. Boyaların 8aranti süresi kesin kabuI tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır.
3. Garanti süresi içinde imalat ve malzeme hataları nedeniyle bozulan boyalar yüklenici firma

taraflndan garanti kapsamlnda yenileri ile değiştirilecektir.
4. Garanti süresi içinde değiştirilen boyanln 8aranti süres| değaştiraldiği tarihte başlayacaktlr.
5. Malteslim ve kabuIüne kadar olabilecek her türlü hasar Ve zayiat yüklenici firmaya aittir.
6. Malzemelerin teslim Ve nakliyesi firmaya aittir.
7. Alımı yapılacak boya renklerinin renk tonları sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici

firmaya bildirilecektir.
8. Tüm malzemeler TsE, lso Veya cE bel8eli olacaktlr.
9. işin teslim süresi karar onay tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günüdür.

10. Malzemelerin teslimat yeri, Karahalll Meslek Yüksekokuludur.
11. İş bu teknik şartname 11 (Onbir) madde ve 2 (İki) sayfadan oluşmaktad|r.

Aslm zoRA


