
Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina Yenişehir 
Yerleşkesi  /Mardin

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Abdullah İş

E-Posta: : tyde@artuklu.edu.tr Tel: : 482 2129884
Kep Adresi : mau@hs01.kep.tr    Faks: 482 2129885

Elektronik ağ:http://tyde.artuklu.edu.tr/
 

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BEBE3ASVT

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Sayı   : 47300599-755.02.03- 
Konu : İhale İlan İşleri

TEKLİF MEKTUBU

4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak mal ve malzeme alımlarına ait;

Enstitümüz Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 
malzeme ihtiyacı için 4734 sayılı KİK'in 22/d bendine göre satın alınacaktır. Şirketiniz 
tarafından  söz konusu mallara ait birim fiyatlarını içeren teklifinizin 05.12.2019  tarihinde saat 
12:00'a kadar Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Doç.Dr.Yunus CENGİZ

Enstitü Müdürü

S.N Malın / 
Malzemenin Cinsi

Miktarı Birim 
Fiyatı

Tutarı

1 Zebra Perde 30 m²   
 TOPLAM:  KDV 

HARİÇ

Evrak Tarih ve Sayısı: 03/12/2019-3804

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Zebra Perde Teknik Şartnamesi

1. Zebra Mekanizması 1. Kalite ve sağda olacaktır.
2. Zebra perdede plastik zincir kullanılacaktır. Zincir uzunluğu kullanımı kolaylaştıracak 

ölçüde olmalıdır.
3. Zebra Perdenin kasası özel alaşımlı alüminyumdan imal edilmiş olmalı ve antistatik 

toz fırın boyalı olmalıdır.
4. Zebra perdede açık tip kasa kullanılacaktır.
5. Zebra perde kumaşları file zemin üzerine dokuma ve boşluklardan oluşmalıdır. İki kat 

imal edilen zebra perdeler hem tül hem de güneşlik olarak kullanıma uygun olacaktır.
6. Zebra perde pencerenin kasasının en az 15 cm. üzerinden duvara montaj aparatı ile 

montajlanacaktır.
7. Zebra perde pencerenin kasasının sağından ve solundan en az 10 cm. çıkma payı 

olacak şekilde montajlanacaktır.
8. Kumaş rengi İdare tarafından seçilecektir. Bambu imalatı olacaktır. Kolay 

temizlenebilir ve kir tutmama özelikleri bulunmalıdır.
9. Zebra perdenin sarma borusu özel alaşımlı alüminyum olacaktır.
10. Zebra perdenin etek çıtasında kumaş sabitleme çubuğu olacaktır. Perdenin m²’si ile 

orantılı ağırlıkta imalatta yapılacaktır. Etek çıtası ve borusu alüminyumdan olacaktır.
11. Ürün grupları şartnamede belirtilen özeliklere ve numunesine uygun olarak imal 

edilmediği tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.
12. Malzemelerin montaj/kurulumu diki yüklenici firma tarafından yapılacak, gösterilen 

kurulum yerinde montaj için gerekli tüm malzeme (bağlantı/montaj aparatı, ikili PVC 
Ray, L Demiri vb.) ve işçilik ayrıca ücret istemeksizin yüklenici firma tarafından 
karşılanacaktır.

13. Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sırasında 
oluşabilecek hasarlar firmaca karşılanacaktır.

14. Ürünlerin garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. ( Kumaş ve diğer malzemeler.)
15. Yerinde tamiratın mümkün olmadığı durumda garanti süresi içerisinde yenisi ile 

değişimi sağlanacaktır.
16. Zebra perdede etek çıtası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan oluşmalıdır. İçteki 

yuvarlak boru özel dizayn edilerek paralelliğin korunması sağlanmış olmalıdır. Dışa 
parça dönüşü kolaylaştırmakla birlikte kenar sıkışmasını önlemeli ve görselliği 
artırmalıdır.

17. Zebra perdenin etek kısmındaki ağırlık sağlayıcı; lama alüminyum olmalıdır.
18. Hizmet binası yerinde görülerek ve pencere ölçüleri firma tarafından alınarak teklif 

verilecektir.
Bu şartname 18 maddeden ibarettir.
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