PİYASA FİYAT TESPİT TUTANAĞI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına
BATMAN
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu
Açık Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
Telefon ve Faks Numarası
Elektronik Posta Adresi (varsa)

:
:
:
:
:

Üniversitemiz Hasankeyf Uygulama Oteli Temizleme İşi aşağıda cinsi, miktarı yazılı olan hizmetin İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığına teslim etmeyle ilgili tüm şartlarınızı kabul
ederek birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir mal alımı kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden
KDV hariç ………………………………………………..…………………………………………………Bedel
karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla
Sıra
No

1

….../10/2018

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Hasankeyf Uygulama Oteli Temizleme
İşi

Adet

1

Teklif Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
(KDV Hariç )

Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)
(KDV Hariç )

Genel Toplam ( KDV Hariç)

Teknik Şartname:

AD SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza

1. Otelin genel temizliği yapılacak.
2. Otelin 3 katında bulunan cam tavan iç ve dış temizliği yapılacak.
3. Otelin 3. katında bulunan 19 adet oda
temizlenecek.(Tavan,Zemin,Duvar,Priz,Petek,Süpürgelikler,Kapı,Lavabo,Tuvalet,Duşluk,Klozet,Lavab
o aynası, Lavabo kapısı, Balkon, Balkon korkulut, Oda balkon kapısı ve camlarının temizliği)

4. Otelin 3. Katında bulunan 2 adet salon temizliği
5. Otelin 2. Katında bulunan 33 adet oda temizlenecek. .(Tavan, Zemin, Duvar, Priz,Petek,
Süpürgelikler, Kapı, Lavabo, Tuvalet, Duşluk, Klozet, Lavabo aynası, Lavabo kapısı, Balkon, Balkon
korkuluk, Oda balkon kapısı ve camlarının temizliği)

6. Otelin 1.katında bulunan 16 adet oda temizlenecek.
7. (Tavan, Zemin, Duvar, Priz, Petek, Süpürgelikler, Kapı, Lavabo, Tuvalet, Duşluk, Klozet,
Lavabo aynası, Lavabo kapısı, Balkon, Balkon korkuluk, Oda balkon kapısı ve camlarının
temizliği)

8. Otelin bodrumu temizlenecek.(ortalama 600 m2 civarında bulunan alan kazan, mutfak, soğuk
hava deposu, sığınak, çamaşırhane bölümlerinin zemin, duvar, tavan, mutfak

malzemelerinin temizliği yapılacaktır.)

9. Otelin genel 1 adet merdiveni 0-3 kat arası temizlenecektir.
10. Otelin iki adet asansörü temizlenecektir.
11. Otelin girişte bulunan kompozit camlı kapısı temizlenecektir.
12. Otelin bir adet havuzu temizlenecektir.
13. Otelde bulunan dört ayrı dış camlı kapısı temizlenecektir.
14. Otelin iki ayrı yangın merdiveni temizlenecektir.
15. Otelin bodrumunda bulunan molozların tahliyesi ve temizliği yapılacaktır.
16. Otelin dış depo temizliği yapılacaktır.
17. Otelin dış ortam temizliği ortalama 400 m2 temizliği yapılacaktır.
18. Otelin dış engelli giriş çıkış ortalama 50 m2 temizliği yapılacaktır.
19. Temizliği yapılacak alanlarda özel temizleme kimyasalları kullanılacaktır.(Ancak zemine zarar
verecek kimyasal maddeler kullanılmayacaktır. )

20. Temizlenecek otel odalarında zemin tahriş edilmeyecektir.
21. Salon, koridor ve odalarda fayans temizleme ve parlatma aracı ile temizlik yapılacaktır.
22. Muayene ve Kabul Komisyonun raporu doğrultusunda işin kabulü yapılacak olup, her hangi bir
noksanlık durumunda yüklenici noksanlığı gidermeden alacak talebinde bulunmayacaktır. Binanın
fiziki yapısına zarar verilmeyecek şekilde iş tamamlanması gerekmektedir.

23. İş yapacak yüklenici, temizlik işleri yapılırken kullanılacak tüm malzemeleri kendisi temin
edecektir. Çalıştırılacak personelin her türlü gideri yükleniciye ait olacaktır.
Teklifini veren istekli yukarıda yazılı tüm şartları kabul ederek işin herhangi bir aşamasında
idaremize itiraz etmeyecektir.

