
uiniıvı riyar ıExıiıı cErvnı-i

idareııiıı A«lı: Sağlık. Kültiir ve Spor Daire Başkaıılığı vÜrs,rÖĞngriıı'ı KURI'JMI-ARi

UşAK üNivrırsirı,si
Ö]Ur.,drr'l'emiır N tınıarası : 22DT 538264

MaTın Aclı: Çorba Kazanı Alıııı

A<tı - SOYADI / Ticaret unvanl

Kaşe ve imza

|Ho,,o.r Türk Lirasl (Tt,) ciıısinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

2_ Teklilıııektupları kaşeli ve imzalı oıu.uı.t,.. Kaşeli ve iıırzalı olmaYaı'ı teklifler değerlendirme

İ:b'.:*:'::İ}Jİ." o^ 0.g4loraırında.KD.J h,aric 
}r,,T i1::l,"1erı 

Danrga Vergisi kesilecektir,

4_ Nakliye, nurruıiv". luo,iik, *:ljı: vb, giclerler yükleniciye aittir,

5- Mal/tıiznretlerin tanıanıına teklif esastır,

6 _ H i zm et içereır,;İİ-,İ;;;, al ıınl arında KDV tevkifatı tıy gulanacaktır,

7_ idare malihizn-ıet alııı-ııırı gerekçe gorİe,-,r,izin iptal etme hakkına sahiptir,

8_ Teknik şartnameye Lıygtın oı,ruyu, i;^;r;;;.,..'kabıılti YaPılmaYan mal/hizmetler kabul

edilnreYecektir, - , r r:1. :ı^ Li.ıiı,+a telrııik sarlııanıevi kabtıl ve taahl-ıLit

9-TeklilVerentirırralarverı-ırişolduğuıteklifilebirliktetekı.ıikşartılameyikl
etnriş saYılır. _/^^^^ .] 1 ___.1.^j: -^-+ ıı.oo,a karlardır,. Teklif vel,me süresi
10_ Teklit Vel.me süresi 3110512022 Salı gülııti saat 13:00'a kadardıı" Tekl

içerisinclegtıııderiımeyenteklitlerdeğerlendirn.ıeyealıırmavacaktır.
11_ 

.feklifler elden. posta. e-ptısta 
-u. 

ru, iı; goırderebilecektir. Postadan kaynaklanaır

?;:'Şffif.,'.},lİ;l,,]*'r}ffiİlİ,X"tu.ıin. Lıyglın o1maırıası haliırcle verilen teklif cleğerleııdirnre

dışı bırakılacaktır, 
Liteakip 5 (beş) iş güııii içerisinde Daire Başkanlığıınız

13- Mal/hizmetler siparişe yazlslıla mı

anrbarına teslim edilecektir, 
,rdaır e_fatura ıniikelletl olaırlar

1 4 - Ü rıiver.it.roi,,-İ utura ııriike llefldi r, Yiikl enic i flrmalt

faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir,

1 5_ ödenıe, mal/lrizırıetleriı-ı tekııik ,u,ar,rr"r. Lıygü,ıı1 olarak Daire BaŞkaırlığıınıza tesliın ediliP'

lnLlayelle ve kabııl iiı","ı.rınl, yapılı,ı_ıasıııa nriitealrip yapılacaktıı"
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çoRBA KAzANl(MUsLuKLU) TEKNiK ŞARTNAMESi (2 ADET)

L- Cihazın kazanıve rezistansı paslanmaz çelil<ten yapılmış olacaktır,

2- Cilıazın ürün kapasitesi en az 14 litre olacal<tır,

3_ cihazda musluk bulunacak ve cihazın tüm kısımları kolay temizlenebilir özellikte olacaktır,

4.CihazınderecesiayarlanabilirveotomatikçalışanıS|termostatıbulunacaktır.
5_ Cihaz kazanına konulan çorbanın homojen durumda kalması için sürekli karıŞtırma özelliği

olacaktır.

6.Elektriktertibatışehirelektriğindeçalışacak(22OV)şekildeolacaktır.
7- Cihazların yanında birer adet yedek musluk getirilecektir,

8_ cihazın en az24ay garantisi bulunacak ve sorun yaşanmasl halinde ücretsiz tamirat imkAnı

ve/veya değişim olanağı sağlanacaktır,

9-Çorbakazanlarısiparişemüteakip5işgünüiçerisindeteslimedilecektir.
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