
AT TEKLIF MEKTUBU
YONU BA$KANLIGINA

20r81478106Kayrt Numarasr
TOUUNU ALIMI

Teklif sahibinin adr ve

TC KimlikNumarast

Vergi Kimlik Numarasr

Telefon ve faks numarasl

nihaleyeili9kinihaledoktimantnlolu9turantiim
belgeler tarafimrzdan okun.ug, anlagrlmrq ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen

tiim masraflar ve teklif g.g.iiitit si.iresi de dahil olmak i.izere ihale dokiimanrnda yer alan tiim

diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdi[imizi, doki.imanda yer alan yijkiimlilliikleri yerine

getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrnmlan kabul etti$imizi beyan ediyoruz'
" 2;ihul. tarihinde, 4734 sayfi Kanunun l0 uncu maddesinin dordiincii fikrastntn (a)' (b), (c), (d),

("), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrltmrzt ve olmayacaP:mtzt, antlan maddenin

dordtinci.i fikrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[iqiklik

olmasr halinde buna ifigkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise

sozleqme imzalanmadanrince ihile tarihinde antlan maddenin dordiincii fikrastntn (a), (b), (c)' (d)' (e)

ve (gjbentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat

ile ihale dokiimanrnd a yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacaltmtzr taahhiit

ediyoruz.(Ek ciimte: zstottzotl-zggsg R.G./8.-md.)Aynca ihale tarihi itibanyla mesleki

faaiiyetimizi mevzuatr gereli ilgili odaya kayrth olarak stirdiirdiiltimiizii ve ihalenin iizerimizde

kalmasr halinde s6zleqmi imialanmadan dnce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayllt Kanun ve

ilgili mevzuat ile on yeterlik ve ihale dokiimanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize

sunaca[tmtzr taahhiit ediYoruz'
l) ill+ sayrl Kanunun 4 1incti maddesindeki "yerli istekli" tanlml gere[ince i i r"'r1 ]ri"r'i "' ' istekli

durumundaytz.l
a) (Miiiga:07/0612014-29023 R.G./19. md.)ihale konusu igin i.'i,?ii'rrij"r'.t,' q'3, ;,','1'11/"" r" r'] ;

kt;att:rt,,r,* r.'i,ir.s/rii, ),er ,tlt;,t ii,r;;rriir.'"r;ri3her bir ig kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar

iizerindenKatmaDefierVergisiharigi'ii'fii/.'{Ji/.'tllrrlt/i.ti.'; j':';J,,t,]',;r'i;ri)iiiri,r i:i'rii"i'i-i

l.rrr i,.'r:3..rr lr,rt,&ttr. ftbedel karqrh[rnda yerine getirece[imizi kabul ve taahhtt ediyoruz'

',{l'r ':.lrti i'.1: j

l(a;* r,: itttz-aa

I isteklinin Tuik vatandaqr gergek kiqi olmasr halinde, l l rakamdan olugan T.C. kimlik numarasr yazrlacakttr'
2yerli malr teklif edenler lehine fiyat avantajr uygulanmasl ongorul;n ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, "Yerli malt teklif

edilmesi lehine tanman Tyat naitaimdon yoriion.ok igin 
-gerekti 

olan yerli mah belgesi/belgeleri ekte sunulmustur." cilmlesini

ekleyecektir.
idari tarafrndan yerli mah teklifedenler lehine fiyat avantajtnrn tantnmadrlr ihale de bu dipnota yer verilmeyecektir.
r(M0lga:07/06/i014-29021 R.GJI9, md.)Krsmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece "tamamtnr" ibaresine yer verilecekttr

rcismi ieklife agik ihalede ise istekli ihale dokgmanrna ve teklifine uygun ibareyi segecektir.
rTeklifvermeye yetkili kiqi tarafindan imzalanacaktrr. Ortak girigim olarak teklifverilmesi halinde, teklrfmektubu btltun ortaklar veya yetkt

verdikleri ki giler tarafindan imzalanacakltr.

EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

Standart l;'<xttr - KlK0 I :. iJ\l
Ririm Fil'at J'tk l it' h4cliluhl



*Tabloya gerekti$i kadar satr eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokiimanma eklenmeden iince ihale kayt numarasr idare tarafindan doldurulacaktrr.
* Ktsmi teklif verilmesine izin verilen ihalede krsrmlar ihale dokiimanrnda yaprlan dUzenlemeye uygun olarak
diizenlenecektir.

giRiIvI riy,tr TEKLiF cETVELi
:20181478106

Adt - SOYADI / Ticaret unvanr
Kaqe ve lmza3

ihale kayrt numarasl

I Bu siitun idarece hazrrlanacaktrr.
2 Bu stitun rsteklilerce doldurulacal:trr.

yetki verdikleri kiqiler tarafrndan imzalanacaktrr.

'lDegiqit dipnot: 25101/2017-29959 R,G./8. md.) Teklifvermeye yetkili kigi tarafindan her sayfasr ad soyad/ticaret unvanr yazrlarak
imzalanacaktrr. Ortak giri$im olarak teklifverilmesi halinde, her sayfasr ad soyad/ticaret unvanr yazrlarak bittun ortaklar veya bu ortaklarrn

ti

Ar B2

Slra No MalKaleminin Adl
ve Krsa Agftlamasr

Birimi Miktan Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)

Tutarr (Para

birimi
belirtilerek)

I LINYIT
K
cinsi)

ton r00

Toplam Tutar (K.D.V Haric)


