
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 

 

İdarenin Adı                         : Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Doğrudan Temin Numarası : 20DT66948 

Malın Adı                       : Burhaniye Nadir Tolun Ortaokuluna Donatım Malzemesi 

                                               (Konferans Koltuğu) Alımı İşi 

 

 

       İlçemiz Nadir Tolun Ortaokuluna ekteki şartnamede belirtilen özelliklerde aşağıda 

miktarı ve niteliği belirtilen donatım malzemelerinin alımı Doğrudan Temin Usulü ile 

yapılacaktır. Bu iş için fiyatınızın KDV hariç olmak üzere teklif mektubunu kapalı zarf 

içerisinde en geç 07/12/2020 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Müdürlüğümüz Destek 

Hizmetleri Bürosuna verilecek olup saat 14.30’den sonra verilecek teklifler işleme 

konulmayacaktır. 

       Bu iş için verilecek teklifler 07/12/2020 Pazartesi günü saat 14.30’da açılacaktır. 

İlgililerin istemeleri halinde zarfların açılış saatinde Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri biriminde hazır bulunmaları gerekmektedir. Teklif değerlendirilmesi 

sonucunda bütçe imkanları çerçevesinde ürün miktarı olarak yüzde 20 artış veya azalış 

yapmaya idare yetkilidir. 

 

 

 A B 

Sıra 

No 

Mal Kaleminin Adı 

ve Kısa Açıklaması  
Birimi  Miktarı 

Teklif Edilen 

Birim Fiyat 

(K.D.V Hariç) 

Teklif Edilen 

Toplam Tutarı 

(K.D.V Hariç) 

1  Konferans Koltuğu  Adet 250 …….…….…TL  ………….…..TL 

Toplam 

Tutar 

(K.D.V 

Hariç) 

………………….TL 
    

. 
Adı - SOYADI / 

Ticaret unvanı 

Kaşe ve İmza 

Not: 

1- Nakliye ve montaj işlemleri yükleniciye aittir. 

2- Ürün18.12.2020 (Cuma) tarihine kadar İlçemiz Nadir Tolun Ortaokulu salonuna teslim 

edilecektir. 

 

 

 

 

 



Konferans Koltuğu Teknik Şartname, 

 

Uzun Sırt 

Yerden yüksekliği 98 cm dir, 

Oturak süngerin iç aksamı 21x1,2 mm borudan ,araları 1 mm sac ızgaralar ile 

desteklenmektedir ,bu da koltuğun esnemesini sağlamaktadır 

Sırt Süngerin iç aksamı Q16x1,2 mm borudan ve  en az 20x20x1,2 mm profil 

kaynatılarak üretilmektedir 

Sırt ve oturma üniteleri en az 52 dansite poliüretan sünger olmalıdır. 

Sırt ve oturak  iç kısımları ,su bazlı alev almaz esnek poliüretan hammaddesi ile yapılır. 

Yoğunluğu 55-60 gr/dm3 tür 

Oturak ve sırt kapaklari 4mm kalınlıkta, polipropilen hammaddeden enjeksyon 

makinede üretilerek, kapakların üzeri şekilli ve delikli olup, hava geçirme ve ses akustiği 

sağlamaktadır 

Taşıyıcı ayaklar,2,5 mm saçtan ,özel sekil vererek pres makinelerinde basılarak, 32x7,5 

cm 40x60x1,5mm profille, gaz altı kaynak ile birleştirerek, yere bağlama 2 yerden 

yapılmaktadır 

Metal aksamı korozyona karşı dayanıklı elektrostatik polyester toz boya ile200 C ısıda 

fırınlanarak boyanmıştır 

İstenirse ahşap Kol aksami,42x6 cm genişliğinde gürgen ağaçtan 

kesilerek, frezesi, kanalları açılıyor, zımparası temizliği yapılıyor. önce ahşap 

koruyucu, poliüretan dolgu vernik atiliyor,200 kum zımpara ile zımparalanıyor, şeffaf 

renklendirici ve son kat ipek mat, çizilmez, su geçirmez vernik ile istenilen renk te cila 

yapılıyor. 

veya  

Plastik kol, moblen malzemeden enjeksiyonda basılmaktadır. 

İstenirse -Yanları kapalı kol,6 mm ham mdf den ,kalıplarda çizilip, delinerek kesiliyor, 

profil kalınlığına göre araya gürgen ağacından parka konularak yapılmaktadır,  daha 

sonra iki parça bileştirilmektedir, üzeri istenilen kumaş ile döşeme yapılmaktadır 

Oturak Kısmı, ağırlık sistemi ile otomatik olarak kapanır 

Süngerler ,istenilen özellikte kumaş veya deri ile döşenebilir, kumaş veya deri sünger ile 

özel döşeme tabancası ile birleştirilir 

Belirtilen özelliklerin dışında piyasada kullanılan ve benzer özellikte olan ürün 

olması durumunda teknik şartnamede idarece esneklik sağlanabilir. 

 



                            TEKLİF�İÇİN�İSTENİLEN�ÖRNEK�KONFER�NS�KOLTUĞU�MODELLERİ 
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