
TEKLİF SAHİBİNİN   
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Okuduğumu ve anladığımı beyan ederim Saygılarımızla :

:
FİRMA KAŞESİ

Alımı yapılacak olan malzeme/hizmetin tümüne teklif verilecek olup, kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Teklifimize montaj, vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri (varsa) ile ulaşım, nakliye (bindirme/indirme

dâhil) ve her türlü sigorta giderleri dâhil edilmiş olup, teklifimiz ………….....takvim günü geçerlidir.

İdaremizce ''1250 KİLOGRAM DONDURULMUŞ KARIŞIK PİZZA ALIMI.'' MAL ALIMI 4734 Sayılı

Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile  29.07.2021 Perşembe günü saat: 10:30'da yapılacaktır.

4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin son fıkrasındaki ve 11’inci maddesindeki durumlardan hiçbirini

taşımadığımızı ve aksi takdirde teklifimizin dikkate alınmayacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt

ederiz.

Söz konusu işi, birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan KDV Hariç ………….......……........(rakamla)

......................................................................................................................................................(yazıyla) toplam

bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Alıma ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan

bütün şartları kabul ediyoruz.

4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince doğrudan temin konusu iş için sermayesinin % 50’sinden fazlasına

sahip olduğumuz başka bir tüzel kişiliğin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.

ADI SOYADI

Doğrudan temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin

çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

İRTİBAT 

TEKNİK ÜYE  :

0 358 536 2336 / ÇINAR YÜKSEL - ENGİN 

TAŞKIRAN OKUDUM ANLADIM YAZILARAK 

İMZALANACAKTIR.

TEKLİF TARİHİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4”üncü maddesindeki ‘‘yerli istekli’’ tanımı gereğince yerli istekli

durumundayız.

İMZA

TELEFON/FAKS NUMARASI         

Alım görevlendirilen personel tarafından sözleşme (varsa), idari husus (varsa) ve teknik bilgi paketinde

belirtilen hususlara uygun olarak yapılacak, teminat alınacak ve sözleşme yapılacaktır.

Teklif mektubu ve cetveli doldurulurken aritmetik hata yapılması durumunda o kalem/kalemlere ait teklif

“GEÇERSİZ TEKLİF” sayılacak ve teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yukarıda belirtilen alım tarih ve saatine kadar elden, belgegeçer veya mail ile idareye gönderilen teklifler

değerlendirmeye alınacaktır.

Teklif mektupları, ekleri yazılı ve imzalı olarak sunulacak, üzerinde silinti, kazıntı, düzeltme bulunmayacak ve

YETKİLİ kişi tarafından imzalanacaktır. 

E-MAİL ADRESİ (varsa)                  

En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

5'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI MERZİFON/AMASYA

 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN  22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN 

USULÜ İLE YAPILACAK ALIMA AİT TEKLİF MEKTUBUDUR.

ADI SOYADI / FİRMA ADI                

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                     

BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ   

VERGİ/TC KİMLİK NUMARASI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  

TEL/FAX: 0 358 513 1244   E-POSTA: KKOCAKAYA@hvkk.tsk.tr


