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İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yÜKSErÖĞnerivı KURUMLARI
uşAK üNivpnsiresi
Doğrudan Teınin Numarası :22DT |253497
Malıır Adı :Perde Alımı

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve iınza

Not:
l- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
2- Teklif ınektupları kaşeli ve iınzalı olacaktır. Kaşeli ve iınzalı olınayan teklifler değerlendirıne dışı
bırakılaçaktır.
3- Ö«leıne esnasında % 0,94B oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
4- Nııkliye, haınaliye, işçilik, ınontaj vb. giderler yükleniciye aittir.
5- Mat/hizmetlerin tamaıı-ıına teklif esastır.
6- Hizmet içeren mal/hizınet alıınlarında KDV tevkifatı uygı"ılanacaktır.
7- ldare ınallhizmet alıınını gerekçe gösterııreksizin iptal etıne hakkına sahiptir.
8- Teknik şaılnaıneye uygun olınayan ve ınuayene kabu|ü yapılmayan ınal/hizınetler kabul edilmeyecektir.
9- Teklif veren firmalar venniş olduğu teklif ile birlikte teknik şaılnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
l0- Teklif verme süresi 21ll1120'22 Pazartesi günü saat 11:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde
gönderi lırıeyen teklifl er değerlendirmeye al ınınayacaktır.
11-'leklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikıneler kabul
edilırıeyecektir.
l2- Etiriın Fiyat Teklif Cetveline uygun olınayan teklifler değerlendirıne dışı bırakılacaktır.
l3- Ödeıne, mal/hizııretlerin Da.ire Başkanlığımıza teslim edilınesi ve ınuayene kabul işlemlerinin
yapılmasına ınüteakip yapılacaktır.
14- Mallhizmetler siparişe müteakip l O(on) gün içerisinde montaj ları yapılarak tesliın edilecektir.
15- Üniversiteııize-faturaınükellefidir. yüklenici firıııalardarı e-fatura mLikellefi olanlar faturalarını e-fatura
olarak keseceklerdir.
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l Jalıızi Peı,de ( l52* l2_5 cn-ı) adet 6

2 Jalıızi peı,de ( l3 l ı'l25 cn,ı) adet _)

J Jalı-ızi Perde (74*ll5 cııı) adet l

4 Zebra Percle (78x360 cın'ı adet l

5 Zebra Peı,de (200*360 cn) adet 1

6 Plicell Perde (78*230 cııı) adet 2
'1'oplaıı,ı -l'ııtar 

( K.D.V I lariç)
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PERDE TEKNiK ŞARTNAMESİ

1- 6 adet 152 cm genişliğiıide 125 cm boyundaki caır,ıa istenildiğinde kısmen ya da

tamamen toplanabileır ve açılıp kapanabilen jaluzi perde şeklinde olacaktır.

2- 3 adet l31 cm genişliğinde l25 cın boyundal«i cama istenildiğinde kısmen ya da

tamamen toplanabileır ve açılıp kapanabilen ja|uzi perde şeklinde olacaktır.

3- l adet 74 cm genişliğinde 1l5 cm boyundaki cama istenildiğinde tamamen

toplanııbilen ve açılıp kapanabilen ve jaluzi perde şeklinde olacaktır.

4- 1 adet 78 cm genişliğinde 360 cıTı boyundaki cama istenildiğinde tamamen

toplanııbilen ve açılıp, kapanabilen ve zebra perde şeklinde olacaktır.

5.. 1 adet 200 cırl genişliğinde 360 cm boyundaki cama istenildiğinde tamamen

toplanıabilen ve açılıçı kapanabilen vezebra perde şeklinde olacaktır.

6.. 2 adet 18 cm geııişliğinde 230 cm boyundaki caına istenildiğinde taırıamen

toplanabilen ve açılıtrı kapanabilen ve plicell perde şeklinde olacaktır.

1.. perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir. Teklif verildikten

sonra ölçiilerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.

8_ Perde, sağ ya da sol yanında bıılunan zincir ile aşağı yukarı hareket ettirilebilir

olacak.tır.

9- Nemli bezve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkanma özelliği olacaktır.

10- Renk idare tarafindan belirlenecektir.
l 1- Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.

12- Perdeler TSE standartlarına uygun olacaktır.

13- Garaırti süresi içeriı;inde yüklenici firınaya arıza bildirimi yapıldığında firma 48 saat

içerisinde arlzaya müdahale edecektir. Arıza giderileınediği takdirde yüklenici firma

ar ıza|ı malzeııeyi üc retsiz olarak değiştirecektir.

Not:

1- Malzeıneler siparişe ınüteakip l 0 gün içerisiırde montajı yapılarak teslim edilecel<tir.

2- işçilik, taşıına, montaj, moııtaj ınalzeıneleri vb. KDV hariç tüm giderler yükleniciYe

aittir.
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