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:SağIık, Kültür ve Spoı,Daire Başkanlığı yÜı<spı<ÖĞRETİM KURUMLARI
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Teklif Edilen
Biriın Fiyat
(Para biriıni
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beliııilerek)

T'ıııaı, (l(D.V tlariç)

Adı - SOYADI lTicaret unvanı
Kaşe ve İmza

@ADREsLER:

Not:
l- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsindeı-ı ve KDV hariç olarak verilecektiı.
2- Tel<lif mektuPları kaŞeli ve iınzalı olacaktır. I(aşeli ve i,rruı, oıruyan tekıiıer değerlendirme dışı bırakılacaktır,3- odeıne esııaslnda % 0,94B oranında KDV hariç tutar üzerinden »u*g, Vergisi kesilecektir.
1- |ı!|jv", haınaliye. işçilik. n,ıontaj vb. giderler yükleniciye aittir.
5- Mal/h izıııetlerin taınaın ı na tekl if esastır.
6- Hizmet içeren rnal/hizmet aIüıTlarıncla KDV tevkifatı tıygulanacaktır.
7- İdare ınal/hizıı-ıet alıınını gerekçe gösterıneksizin iptal .t,"". ı-,rı.r,.," sahiptir.
8- Teknik ŞartnaıTleye uygun olnıayan u. ,rruy.,]e kabulü yup,l,ruyun ,nal/hizınetler kabul edilmeyecektir.9- Teklif veren firınalar veı'nıiŞ oldıığu teklif ile birlikte 

"("ıİ ş"İaİ.meyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.l0- Tek|if verıne süresi 03ll0120'2 Pazaıtesi gi,ınü saat lb:00'a kadardır. Teklif verıne süresi içerisindegönderi lıneyen tek l i fleı. değerlend irıneye aI ı nınayacal<tır.ll- Teklifler eldtın, Posta, e-Posta ve fax ile gönderebilecektir. postadan kaynaklanan gecikıne1er kabulediimeyecektir.
l2- Tekliflerin Birin-ı flvat teklil'cetveline ııygun olınaınası halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.l3- Ödeıne, ınal/hizııetierin Daire nuşkunlğm,za tesliıı edilınesi ve ITuayene kabul işIemlerinin yapılınasınaın üteakip yapı lacal<tır.
l4- Mal/hizlnetleı'siPariŞ YaAnl,ız.a ııılitealtip 5 (beş) iş günü içinde Daire Başkanlığımızateslim edi1ecektir.l5- universiteıniz e-tjıtura ıntikellefldir. yüklenici ı.,ruıu.jan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e_faturaolarak keseceklerdir.
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TEKNiK ŞARTNAMEsi

Ekran ( 5 adet)

- Ekraın boyutu 5'inç olmalıdır.
- Ekran B00*4BO yüksek çözünürlükte olmalıdır.- Ekran Banana Pi/ Banana Pro'yu desteklemelidir.- Ekran için HDMl ara yüzü olmalıdır.
- Dokıınmatik kontrol için USB arabirimi olmalıdır.- Düşük ışık tüketimi için arka ışık kontrolü olmalıdır.

Adaptör (1O adet)

- Adaptör dc 5 volt-2 amper o|malıdır.
- Adaptör 2,5 mm mikro usb uçlu olmalıdır.- Adaptör kablo uzunluğu en az 1OO cm olmalıdır.

Selahattin GÜtNER

Memur


