DOĞRUDAN TEMİN İLANI

iı,inr yAyMA cnıvıiynri nnnışnĞi

niNçöı şunpsi

Kalkınma Bakanlığı tarafindan destekleneı Sosyal Destek Programı (S1DES)
kaPsamında yünitülen "2ü18-12-t}ıJ2l" nolu "AyDı.Nl_,lK. YA,RINL,{R,, projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiyaç duyulan aşağıdaki Gençlik Merkezi Demirbaş Malzeme
Alımı
Doğrudan Temin Usulü ile satın alınaçaktır. Satın almaya ilişkin ayrıntılı Üiıgll.,
aşağıda yer
almaktadır.

KURUMLIN
a) Adresi

lnönü Mah. Şişli Sok. Derya apt. ningol lvlerkez, ei,rgdl

b) Telefon ve faks numarası

05053 86606

c) Elektronik posta adresi (r,arsa)
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b) Teslim fueri/yerleri]

İnönü Mah. Şişli Sok. Derya Apt. BingölMerkez, Bingöl

c) Teslinı

Işin niteliğine göre sözleşmede

SATIN
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Tarihi
b) Teklifin Verileceği Son Tarih
a) İlan

Ve Saati

c)Tekliflerin Teslim Edileceği
yerin Adresi
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İnönü Mah. Şişii Sok. Derya Apt. BingöI Merkez, Bingöl

d) Tekliflerin Değerlendirileceği 2?li}4l2(\ı8

Tarih ve yeri
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1. Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu
2. Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)
3. Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasma
4. Sadece yerli istekliler teklif verebilirler.

5.

göre belirlenecektir.

İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin
edilebilir.
6, Teklifler, Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ilgili adrese elden teslim edilebileceği
gibi, aYnı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Kargo veya posta
YoluYla gönderilen tekliflerden son teslim tarihi ve saatinden sonra teslimat adresine ulaşanlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin son teklif verrne tarihinden itibaren en
az30 td<vim günü olmalıdır.
8- İdare satın almayı yaplp yapmamakta serbesttir.
9. İdarç fi rmalarl a p azarlık yapmada serbe sttir.

iı,iivı yAyMA cnıvıiyBri nnnışBĞi

niışçöı şunnsi

Sayı: 2L1
Konu: Teklif Mektubu
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ıo ĞRunaış rpıvıix rnxrir, ırBrrunu
Kalkınma Bakanlığı tarafindan destek]enen Sosyal Deştek programı
(S7DES)
kapsamında yürütülen *2ÜI7-12-0ü21- nolu ";\YDINLIK
YARINLAR,, projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiyaç duyulan Gençlik Merkezi Demirbaş
Malzeme Alımı

Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.
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AŞağıda yaz|Y o]an iş
/2ü18 tarih 17:00 saatine
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MASA

SANDALYE
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Firmanın

Adı veya Ticaret Unvanı
Kaşe- İmza

NOT : KDV Hariç Yazılacakgır.
Ek : Teknik Şartname

iı,iivı yAyMA cpnıiynri nBnxrĞi giNçöL
şunnsi

rrcxNix şARTNAME
Bu Şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen
Sosyal Destek programı
(SODES) çerçevesindç hazırlanarak kabul olunan "?018-1
2-21.,, Nolu ..AYDI_NLIK
l'ARllILAIt" Projesinde satın alınacak Gençlik Merkezi Demirbaş
Malzeme Alımı
teknik özelliklerini ve genel şartları kapsar.
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SEHPA

8
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AÇIKLAMA
Ekteki
şaılnameye
uygun olacak

Ekteki
şartnameye
uygun olacak

Ekteki
şaftnameye

tıyguıı olacak
4

PERDE

5

AYAKKABILIK

5

5

ADET
ADET

Ekteki
şartnameye
uygun olacak

Ekteki
Şaütnaı]leye

Lıyguıı oIacak

I-MASA TEKNİK ŞARTNAMESİ
a- 70x120 ebadında
b- Verzalit yüzey(renk idare tarafindan
belirlenecek)
c- Ayaklar 30x30
d- Ayaklar her

l. mm kutu profilden, elektrostatik firın boyalı

iki yandan yatay demir profilden bağlı olmalıdır.

2-SANDALYE TEKNİK şanrxAMESi
a- metal aksamlar 28

lik elips boru olup 2mm olacaktır.

b- oturak ve srrt 4 kat l2mmkontra olacaktır.

c- sırt ve arka kapak plastik kapaklı olacaktır.
d- metal aksamlar elektrostatik toz boya
olı-ıp tüm aksamlar 2

yıl

garantili olacaktır.

e- sünger aksamları 3 cm 32 ds standartlarında
olacaktır.

3-SEHPA TEKNİK ŞARTNAMESİ
a- SehPa üst tablası 30 mm kalınlığında melamin
kaplı yonga levhadan imal edilmelidir.

b- SehPa aYaklan 18 mm melanıin kaplı yonga
levhadan imal edilmelidir.
c- SehPa aYakları Yuvarlak profilden imal edilmiş
olup fırın boyalı olmalıdır.
d- Sehpa üst tablası darbeye dayanıkh 2 mmp.v.c.
ile kaplanmalıdır.
e- Fabrikasyon hatalara karşı en az 2

4-PERDE ŞARTNAME

(5

yıl garantili olmalıdır.

ADET)

a- Zebra Stor Perde kumaşı polyester m2 ağırlığı
en az 220 gr.lm2,300 cmx3OO cm.
ölçülerinde olmahdır.

b-Zebra Stor Perde PolYester kumaştan silinebilir ve yıkanabilir
olmalıdır. Katlandığında
klrılma YaPmamahdır. Silinme ve yıkanmadan sonra renk
değişimi olmamalı ve kumaş
özelliğini yitirmemeli, deforme olmamahdır.
c- zebra stor perdenin eni binanın pencerelerine Llygun
olmalıdır.
d- Zebra Stor Perdenin etek kısmındaki
e- Teklife konu bütün malzemeler

ağırlık sağlayıcı; lama alüminyum olmalıdır.

TsE standartlarına uygun olmalıdır

f- Renk seÇimi idare tarafindan daha sonra katalog üzerinden
belirlenecektir.
g- korniş Montajları ve diğer montajlar
çelik dübel kullanılmalıdır.
h- perde kornişi ve diğer monta.i aparatları fıyataclöhil
olmalıdır.

s-AYAKKABILIK TEKNİK ŞARTNAME
a-

Genişlik 100cm.

b- Yükseklik 180cm.
c- Derinlik 35 cm.

s,#;:**to

iki bölme, Bir bölümü raflı olarak dizaynedilmeli
içi

en

az l0 bölmeye ayrılmlş

e-Diğer tarafı ise Palto,
Yağmurluk gibi asmak istediğiniz giysileriniz için
tıygun olmah.

