T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü
SAYI

:

KONU

: Tekliflerin İstenmesi
…/11/2021

Teklif Verme Tarih ve Saati: 29.11.2021 – 15:00
Teklif Teslim Yeri
: Seferihisar Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü
Sayın

İdaremizce Tabure, Gölgelik ve Ses Sistemi Alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı
belirtilen malın/hizmetin temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.
Tabure
Ayaklı Gölgelik 4 Ayaklı 3*3 Ölçülerinde
Taşınabilir Portatif Seyyar Ses Sistemi

Adet
Adet
Adet

100
5
2

TEKLİF MEKTUBUDUR
İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı/hizmeti hizalarında gösterdiğimiz fiyattan
satmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
Tabure
Ayaklı Gölgelik 4 Ayaklı
3*3 Ölçülerinde
Taşınabilir Portatif Seyyar
Ses Sistemi

Birim

Miktarı

Adet

100

Adet

5

Adet

2

Birim Fiyatı

Tutarı

KDV
(%)

Marka/Cinsi

KDV Hariç Toplam
KDV Dahil Toplam
Para Birimi; TL
-

Teklifler KDV hariç verilecektir.
Teklifler 60 gün geçerlidir.
Teklifler ekte yer alan teknik şartnameye göre verilecektir.
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TEKNİK ŞARTNAME
İŞİN TANIMI
Seferihisar Belediyesi olarak ilçemizde cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere; tabure, gölgelik
ve seyyar ses sistemi malzemelerinin şartname esaslarına uygun olarak alınması işidir.
İdare:
Yüklenici:

Seferihisar Belediyesi
Şartname esaslarına göre yapılacak işi yüklenecek firmadır.

Tabure
1. Yapım, taşıma ve yerine konma esnasında oluşabilecek çarpma, ezilme, çizilme, çatlak ve kırılma
gibi kusur ve eksiklikler bulunmamalıdır.
2. Plastik taburenin ayaklarının esnememesi için 4 ayağı birbirine ve en az iki tarafta x şeklinde
bağlantılı olacaktır.
3. Plastik taburenin oturma yüzeyi ortopedik oturma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Oturma yeri 12 delik ile montajlanır, ayrılma olmaz.
5. 2 tarafında taşıma kulpu olmalıdır.
6. Çift kanallı köşeler sayesinde kolaylıkla üst üste istiflenebilir olmalıdır.
7. Oturma kısmı 29 cm x 29 cm, yüksekliği 44 cm olmalıdır.
8. Ayaklarının yere temas eden yüzeyi 32,5 cm2 +- (%5), dıştan dışa 36,5 cm x 36,5 cm +- (% 5)
olmalıdır.
9. 200 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
10. 1100 gr ile 1150 gr arası ağırlıkta olmalıdır.
11. Plastik Taburenin resimdeki gibi her iki tarafına gelecek şekilde idarenin belirlediği örnek resim
4’deki logo olacaktır. Logo Serigrafi baskı olacaktır. (2 x 8 cm)
12. TSE standartlarına uygun 1. Kalite olacaktır.
13. Ürünler 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
14. %100 Polipropilen/plastikten imal edilmiş olacaktır.
Gölgelik Çadır 300x300 cm
1. Tentenin Kapalı Ebatı; 1,45 cm / yükseklik 20 cm / derinlik 20 cm olacaktır
2. Tentenin Açık Ebatı; 3x3 metre olacaktır
3. Çatı Yüksekliği; 2,60 cm olacaktır
4. Kapalı Bacak Uzunluğu; l,45 cm olacaktır.
5. Ayak Kalınlıkları; 2,50 cm olacaktır.
6. Ürün Net ağırlığı;14 kg olacaktır.
7. Tentenin Çatı Kısmında 24 Adet 2x1 cm makas çubuk kullanılacaktır.
8. Ürünlerde Teleskopik ayarlar olacaktır.
9. Çatı Kısmında polyester beyaz renkli düz su geçirmeyen kumaş kullanılacaktır.
10. Seferihisar Belediyesi Yazısı ve Logosu Çift Taraflı ( Ön ve Arka ) olacak şekilde
baskı yazısı olacaktır.
11. En az 1 yıl garantisi olacaktır.
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1. Ana ünite üzerinde dahili el tipi telsiz mikrofon ve headset olmalıdır. Ayrıca multimedia özellik
olarak Mp3 çalar bölümü mikrofon ve aux line girişi ve bir adet 7Ah arası akü olmalıdır.
2. Hoparlör çapı en az 8” (20cm) çapında ve minumum 125w güce sahip olmalıdır.
3. Derinlik süresi değişebilen etkili reverb özelliği olacaktır.
4. Şarj edilebilen kuru tip batarya ve tam şarj ile minimum 2 saat çalışabilir olmalıdır.
5. Hoparlörün ekstra 8 ohm harici hoparlör çıkışı olmalıdır.
6. Mikrofonlar ve kablolar için koruyucu çantası olacaktır.
7. Hoparlörün rahat taşınabilmesi için dahili tutma kulpu olmalıdır.
8. USB vs SD kart ile MP3 formatında kayıt yapmak için 1GB 1000 dakika boyunca kayıt yapabilir
ve maksimum 64GB USB veya SD kart ile 64000 dakika boyunca kayıt yapabilir olmalıdır.
9. LCD ekranlı olmalıdır.
10. Güvenlik için düşük voltaj devresi koruması olmalıdır.
11. Usb ve Sd kart ile MP3 oynatabilmelidir.
12. Bluetooth özelliği olmalıdır.
13. SMD ve SMT teknolojisi olmalıdır.
14. Kararlı VHF kablosuz frekansı olmalıdır.
15. Net ve yüksek ses efekti olmalıdır.
16. Reverb ve Echo özellikli olmalıdır.
17. Aynı anda 2 mikrofondan pürüzsüz ve net ses alabilme imkanı olmalıdır.
18. Kullanışlı yüksek VHF kablosuz mikrofon sistemi olmalıdır.
19. Daha fazla mikrofon için 2 adet kablolu mikrofon girişi olmalıdır.
20. 1 ses girişi, 1 ses çıkışı ve 1 harici 4-8 Ohm hoparlör çıkışı olmalıdır.
21. Boyutlar: 388x208x520mm olmalıdır.
22. En az 2 yıl garantisi olacaktır.
Kutu içeriği;
a) 1 x Taşınabilir sarjlı anfili hoparlör
b) 1 x Taşıma çantası
c) 1 x Kablosuz El Mikrofonu
d) 1 x Kablosuz Yaka Mikrofonu
e) 1 x Kontrol Kumandası
f) 1 x Şarj Cihazı
DİĞER HUSUSLAR
1. Ürünler, Yüklenici ile İdare arasında, sözleşme imzalanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde
teslim edilecektir.
2. Yüklenici, işe başlamadan önce İdareye malzemelerden örneklerini getirecek ve idarenin
onayını aldıktan sonra malzemeleri temin edecektir.
3. Yüklenici malları, Mal Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrolü yapıldıktan sonra
İdarenin göstermiş olduğu yere teslim edilecektir.
4. Yüklenici iş kanunu ve mevzuatı düzenleyici iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hükümlere
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göre gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
İş ile ilgili olarak meydana gelen iş kazalarının sorumluluğu yükleniciye aittir. Ayrıca gerek
yüklenicinin gerekse personelin meydana getireceği kaza ve hasarlar ile 3. şahıslara karşı
verecekleri zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur
Alınacak malzemeler, teklif mektubunda belirtilen özellikte ve miktarda noksansız ve
kusursuz bir şekilde firma vasıtası ve elemanları ile firma yetkilisi tarafından adresi belirtilen
ambara raf teslimi yapılacaktır.
Alınacak malzemelerden herhangi bir şikâyet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan,
teknik şartnamesine uygun olmayan bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan malzemeleri
uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti edecek ve bunu belgeleyerek mal tesliminde
müdürlüğümüze teslim edecektir.
3 kalem ürün için ayrı ayrı (kısmi) teklif verilebilir. En uygun teklif dikkate alınacaktır.
Teklif; kapalı zarf içinde Koordinasyon İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Zarfta; İdare
bilgileri, istekli bilgileri ve işin adı yer alacaktır.

Muayene ve Kabul
1. Yüklenici, muayene ve kabul işlemlerinin başlaması için İdareye yazılı olarak müracaat edecektir.
İdarenin görevlendirmiş olduğu Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabul işlemleri
yapılacaktır.
2. Şartname kapsamında teslim edilen malların kabulü, İdare tarafından oluşturulacak muayene kabul
heyeti kontrolünde gerçekleştirilecek ve her iş bitiminde tutanak hazırlanarak kabul işlemleri
yapılacaktır.
3. Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecek olan malzemelerin muayene ve kabul işlemleri “Mal
Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.
Yüklenici firmanın istenen malzemeleri teslim etmesinden sonra, mal muayene ve kabul
işlemlerinin başlaması için idareye yazılı olarak müracaat etmesini müteakip, mal muayene ve
kabul komisyonu tarafından malzemelerin istenen özellikte olup olmadığı rapor halinde
düzenlenecektir.
4. Giyim ve Koruyucu Malzemeler Seferhisar Belediyesi Maline İkmal Amirliği Merkez Ambarına
teslim edilecektir. Teslimat 09:00 – 16:00 saatleri arasında firma vasıta ve elemanları ile raf teslimi
şeklinde yapılacaktır.
Ödeme Şekli
1. İş bitimi faturalandırılma yapılacak ve 7 iş günü içerisinde ödeme emri belgesi hazırlanarak Mali
Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Bu tarihten itibaren 45 gün içerisinde Mali Hizmetler
Müdürlüğü ödeme yapacaktır.
FİRMA ADI
Kaşe-İmza
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