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T.C. 
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sayı   : 59760180-930-E.2082 12/12/2019
Konu : Teklif Mektubu (Yiyecek-İçecek 

Otomatı)

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz kampüslerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı malzemelerin alımı, 4734 
Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye 
göre teklifinizi 16.12.2019 tarihine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü satın alma birimine ulaşmak üzere faks, posta, e-posta veya elden göndermenizi rica 
ederim.

e-imzalıdır
Kadir CENG

İşletme Müdürü

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı :
Firma Adresi :
Firma V.K.N. : Firma Kaşe – İmza :

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S. 

No. İş Kaleminin Adı ve Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyatı

1 Yiyecek - İçecek Otomat Cihazı * Adet 2

2 Sıcak İçecek Otomat Cihazı * Adet 2

TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)

* Cihazlarla ilgili idari ve teknik şartname ektedir. 

Ek: Otomat Cihazı Teknik Şartname (2 sayfa)

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2019-E.2082

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

YİYECEK - İÇECEK OTOMAT CİHAZI 
İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif veren firma Kaşe - İmza

İDARİ ŞARTNAME

Teklif mektuplarımızın ve şartnamemizin imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.

Teklife Türk Lirası (TL) olarak ve KDV hariç fiyat teklifi verilecektir.

Otomat cihazlarının nakliye ve kurulumu yükleniciye aittir. Otomat Cihazları Üniversitemiz yerleşim 
yerlerinde belirlenecek yerlere yüklenici tarafından kurulacak, üniversitemiz personeline kullanımı ve 
işletilmesi ile ilgili gerekli eğitim verilecektir. Cihaz test edilip teslim alınacaktır.

Otomat cihazlarının teslim edilip çalışır duruma gelene kadar tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici siparişi takiben 15 gün içinde otomat cihazını teslim edebilecektir.

Yüklenici, otomat cihazlarının kullanımı ile ilgili 7/24 ulaşılabilecek bir personelinin iletişim bilgilerini 
Üniversitemize teslim edecektir.

Üniversitemiz kurulumdan sonra ihtiyaç duyması halinde yükleniciden otomat cihazı ile ilgili teknik 
destek talep edebilecektir.

Otomat Cihazları en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

Otomat Cihazları yeni ve daha önce kullanılmamış olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Yiyecek - İçecek Otomatlarının Teknik Özellikleri (2 Adet)

Otomatlar sessiz ve titreşimsiz olmalıdır.

Aydınlatmalı, çift katmanlı yüksek dayanımlı vitrin olmalıdır.

Kâğıt ve bozuk para mekanizmaları otomat cihazına dâhil olup tüm kâğıt para ve madeni para ile 
çalışabilmelidir. Para iade butonu bulunmalıdır.

Otomat Cihazına en az 42 adet farklı ürün konulabilmelidir. (Kuru yiyecek ve su ile soğuk meşrubat 
türünde olmalıdır.)

Her raf ve yay sistemi her ürün için kolay fiyatlandırma özelliğine sahip olmalıdır.

Elektronik termostat kontrolü, geniş soğutma aralığı ve yüksek soğutma kapasitesi olmalıdır.

Hatalı seçimlerde veya ürün verilmemesi durumunda para iade veya tekrar seçim yapılabilmelidir.

Otomat cihazının temizlik ve bakım kontrolü kolay yapılmalıdır.

Otomat cihazının Türkiye’de yetkili servisi bulunmalı ve 10 yıl yedek parça tedariği yapılabilmelidir.



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

YİYECEK - İÇECEK OTOMAT CİHAZI 
İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif veren firma Kaşe - İmza

Sıcak İçecek Otomatlarının Teknik Özellikleri (2 Adet)

Otomatlar sessiz ve titreşimsiz olmalıdır.

Kolay kullanım ara yüzüne sahip olmalıdır.

En az 500 bardak kapasitesine sahip olmalıdır.

Ürün haznesi en az 6, ürün seçenek sayısı en az 14 farklı ürün olmalıdır.

Kâğıt ve bozuk para mekanizmaları otomat cihazlarına dâhil olup tüm kâğıt para ve madeni para ile 
çalışabilmelidir. Para iade butonu bulunmalıdır.

Otomatlar suda çözünen kahve hazırlayabilmelidir.

Otomat içerisinde toz şeker, kahve kreması, çay, sıcak çikolata hazneleri, bardaklık ve karıştırıcı 
üniteleri bulunmalıdır.

Otomatlar Espresso, Cappuccino, Sıcak Çikolata, Sütlü Çikolata, Demleme Çay, Çikolatalı Kahve ve 
Sade kahve ürünlerini sunabilmelidir.

Otomat cihazının temizlik ve bakım kontrolü kolay yapılmalıdır.

Otomat cihazının Türkiye’de yetkili servisi bulunmalı ve 10 yıl yedek parça tedariği yapılabilmelidir.


