MAKİNE-EKİPMAN A.Ş.
<Teklif sahibinin adı ve (varsa) anteti>

MAKİNE-EKİPMAN İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU
Tarih: 10/12/2019

Firma Adı (ticari unvanı) : Makine Ekipman AŞ

Adresi

: Cumhuriyet Caddesi NO:15

Vergi no

: 2345654322

Telefon

: (0474)453 24 32

Vergi dairesi adı

: Kars Vergi Dairesi

Faks

: (0474) 452 24 33

Ticari Sicil No

: 32422343

e-posta

: makine@makine.com.tr

SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
Değirmendere Köyü Kağızman/KARS

100 Başlık Süt İnekçiliği Tesisi Kurulması yatırımı kapsamında, 20.11.2019 tarihli teklif davet
mektubunuz ile istemiş olduğunuz makine-ekipman alımına ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet mektubunu ve
eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve 10.07.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize
sunulmuştur.

EKLER:
1. Teklif fiyatları
2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler
3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi
4. Teknik şartnamenin imzalanmış fotokopisi
5. Ortaklık belgesi/ nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti
6. Faaliyet belgesi/Faaliyet alanını gösteren belge

TEKLİF FİYATLARI
No

1

2

Alınacak Malın Adı

Teknik Özellikler/Özellikler

Yem Karma Ve Dağıtma Römorku
-

Zincirli
Sıyırıcısı

Gübre -

3

Gübre Karıştırıcısı

4

Buzağı Kulübesi

-

5

15 üniteli Otomatik Sağım Sistemi

Gövdenin yem alma hacmi 7- 9 m3.
Traktörle makinenin kuyruk mili ve
elektrik fişi bağlantısı mevcuttur.
Karıştırıcı helezon mevcuttur.
Boşaltma sistemi mevcuttur.
Otomatik ve manuel çalıştırılabilir
sıyırma zamanı programlanabilir.
1 takım gübre sıyırıcı 90 m
uzunluğunda iki adet gübre sıyırma
koridorunu temizleyebilir.
Sıyırıcı 0,75 kW, 3x400 Volt, 50 Hz
elektrik motoruyla tahrik
edilmektedir.
Karıştırma kapasitesi 2500 m3/saat
Havuz içerisinde açısal olarak yukarı
aşağı ve sağa sola dönebilir.
Polikarbon malzemeden
havalandırma düzenli bireysel
barınmaya uygun.
Fiziksel temizlemeyi zorlaştıracak
köşe ve dar bölgeler mevcut değil
Bahçe çitleri sıcak daldırma çubukları
galvaniz ve de-monte.
15 büyükbaşın bir arada sağımına
elverecek şekilde dizayn edilmiş

Marka ve
modeli

Menşei

Birimi

Miktarı

FLASH
YK-36

Türkiye

Adet

1

-285- TL

-285- TL

USB
ZGS-45

Türkiye

Adet

1

-487- TL

-487-TL

Hollanda Adet

1

-1250-TL

-1250-TL

EV
BK-47

Almanya

Adet

20

-200-TL

-4.000-TL

SAĞIM

Türkiye

Adet

1

-15.000-TL

-15.000-TL

PARK
GK-48

Birim Fiyat
(vergiler
hariç)

Toplam
Fiyat
(vergiler
hariç)

1

6

Soğutma Tankı

-

-

GENEL TOPLAM

Sağım sistemi aşağıda belirtilen
bileşenlerden oluşmaktadır:
Sağım Sistemi Süt Ön Toplama
Vakum Ünitesi
Sağım Başlıkları
Meme Dezenfektan Sprey
Tesisatı(Her üç hayvana 1 adet sprey
tabancası)
Yatay tip
Tankın tamamı AISI 304 paslanmaz
çelikten çift cidarlı olarak imal
edilmiştir.
Soğutma tankında kompresör,
evaporatör ve karıştırıcı mevcuttur.

STS-12

SOĞUT
ST-13

Türkiye

Adet

1

-4250-TL

-4250-TL

Kapasitesi 6,5 tondur.
Soğutma tankı tam dolu iken 32 0C
ortam sıcaklığında +35 0C’ deki sütü
+4 0C’ye 3 saat içinde
düşürebilmektedir.
-25.272-TL
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TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER
1- Tarafınızca 20.11.2019 tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş,
okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2- Teklif fiyatlarımız; KDV ve tüm vergiler hariç olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda;
malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma
vb. giderleri hariçtir.
3- Teklifimiz 10.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.
4- Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul
edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
5- Teklifimizde yer alan tüm makine-ekipmanların menşelerinin doğru olduğunu, teklifimizin
kabul edilmesi durumunda bu kalemlerin menşe belgesi veya menşe belgesi yerine geçebilecek
belgeleri en geç malın teslimi aşamasında tarafınıza sunmayı taahhüt ediyoruz.
6- Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni
olduğunu taahhüt ediyoruz.
7- AB projeleri kapsamında yapılacak alınlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil
olmadığımızı beyan ediyoruz.
8- Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir
ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.
9- Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması
durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.
Teklif kapsamında sunulan taahhütler ve belgeler:
Garanti ve Bakım Şartları:
Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım
Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapıacağı klavuzlarda
belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı firmamızın teknik servisi
tarafından verilecektir
Kullanım Kılavuzu ve Eğitim
Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları firmamız tarfaından verilecektir.
Yem Karma ve Dağıtma Römorku, Ön yükleyici, Zincirli Gübre Sıyırıcısı, Gübre karıştırıcısı
ürünleri için tarafımızdan 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.
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15 Üniteli Otomatik Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı için firmamız tarafından 2’şer gün
kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.
Gerekli Yedek Parçalar
Firmamız 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında
değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde
tarafımızdan temin edilecektir.
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