
T.C
PATNOS KAYMAKAMLIGI

Aktepe Yatrh Bolge Ortaokulu Mudtirliilti

Sayr : 417255281%0llL
Konu: ihale Bilgileri

0911012018

irQE, MiLLi pGiriv MUDURLUc(xe
PATNOS

Okulumuz yatrl d[rencilerinin ihtiyaglannda kullamlmak ijizerc ekli listede

belirtilen 20lgl5046jz irN Numarah Linyit K<imiir(limon) ahm ihalesi, 4734 sayrlt

Kamu ihale Kanununun 2llf Maddesi gerefince 11.10.2018 Perqembe giinii saat 10:00'da

yaprlacaktrr.
Gere[ini bilgilerinize arz ederim

Ekler :

1-1 Adet Teklif Mektubu,

yusuf rIUML

Aktepe YBO
Aktepe Nahiyesi Patnos/A[n

irtibat:
Tel621 33 67



ihale kayrt numarast
niniu FiYAT TEKLiF CETVELI

:20181504652

*Tabloya gerektili kadar satr eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokiimanma eklenmeden Once ihale kayrt numarasr idare tarafindan doldurulacaktrr.

1,5:Tt-,:l]lfverilmesine 
izin verilen ihalede krsrmlar ihale dokrimarunda yaprlan diizenlemeye uygun olarak

ouzenteneceKtlr.

Adr - SOyADI / Ticaret unvanr
Kage ve lmza3

rBu 
sufun idarece hazrrlanacaktrr.

2 Bu sutun isteklilerce doldurulacaktrr.
tlDegigik dipnotz 25/0112017-29959 R.G./8. md.) Teklifvermeye yetkili kiqi tarafindan her sayfasr ad soyad/ticaret unvam yazrlarak
imzalanacakttr' ortak girigim olarak teklifverilmesi halinde, h"isayfast ao soyaolti.areiunvanr yazrlarak btit1n ortaklar veya bu ortakla'nyetki verdikleri kigiler tarafindan imzalanacaktrr.

2t2

Standart Form - KiK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

Mal Kaleminin Adr
ve Krsa Agrklamasr

Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek

Tutarr (Para

birimi
belirtilerek)

Toplam Tutar (K.D.V

82
Srra No Birimi Miktan

I LINYIT
rOuunu(LiMoN)

ton 140



BIRIM FTYAT TEKLIF MEKTUBU
IHALE KOMISYONU BASKANLIGINA

Ihale Kayrt Numarasl 20r8t504652
Ihalenin adl LINYIT KOMUR ALIMI

Teklif sahibinin adr ve
soyad/ ticaret unvanr
UyruEu
TC KimlikNumarasr'
(gercek kiri ise)
Vergi Kimlik Numarasr

Adresi
Telefon ve faks numarast

l) Yukanda ihale kayrt numarasr ve adt yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimanmr oluqturan ttim
belgeler tarafrmrzdan okunmug, anlaqrlmrq ve kabul edilmiqtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen
ti.im masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak iizere ihale dokiimanrnda yer alan tiim
diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdifimizi, dokiimanda yer alan ytikiimliiliikleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlan kabul etti[imizi beyan ediyoruz.

2)ihale tarihinde, 4734 sayir Kanunun 10 uncu maddesinin dordtincti fikrasrnrn (a), (b), (c), (d),
(e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr$rmrzr ve olmayacaprmrzr, anrlan maddenin
dordiincii fikrasmtn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[igiklik
olmast halinde buna iligkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise
sozlegme imzalanmadan cince ihale tarihinde anrlan maddenin dordi.incii fikrasrnm (a), (b), (c), (d), (e)
ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat
ile ihale dokiimanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacafrmrzr taahhiit
ediyoruz.(Ek ciimle: 25101/2017-29959 R.G./8. md.)Ayrrca ihale tarihi itibanyla mesleki
faaliyetimizi mevzuatt gerefi ilgili odaya kayrth olarak si.irdiirdi.i[iimiizii ve ihalenin 'drzerimizde
kalmasr halinde sozlegme imzalanmadan 6nce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayrh Kanun ve
ilgili mevzuat ile 6n yeterlik ve ihale dokiimanrndayer alan di.izenlemelere uygun olarak idarenize
sunaca[rmrzr taahhiit ediyoruz.

3) 4734 saytlt Kanunun 4 iincii maddesindeki "yerli istekli" tanrmr gere[ince [yerli/yabancy'istekli
durumundayrz.2

4) (Miilga:0710612014-29023 R.G./19. md.)ihale konusu iqtn [tamammr/ ek cetvelde yer alan
ktsmtnt/ ek cenelde yer alan ktstmlarmtl'her bir ig kalemi igin teklif ettilimiz birim fiyatlar
iizerinden Katma De[er Vergisi hariE I Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve
yan ile yaztlacakttr.lbedel karqrh[rnda yerine getirece[imizi kabul ve taahhtit ediyoruz.

Adt - SOYADI/Ticaret Unvanr
Kage ve imzaa

t isteklinin Turk vatandaqr gergek kiqi olmasr halinde, l1 rakamdan otuqan T.C. kimlik numarasr yanlacakhr.
'Yerli malr teklif edenler lehine fiyat avantajr uygulanmasl Ongdrtilen ihaledc bu avantajdan yararlanmak isteyenler, "yerti mah teklif
edilmesi lehine tanman fiyat avantaimdan yararlanmak iEin gerekli olan yerli mah belgesi/belgeleri ehe sunulmuStur." ciimlesini
ekleyecektir.
Idare tarafindan yerli mah teklif edenler lehine fiyat avantajrnrn tanrnmadrfr ihale de bu dipnota yer verilmeyecektir.
'(Miilgafi710612014-29023 R.G./19. md.)Krsmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece "tamammr" ibaresine yer verilecektir.
Ktsmi teklife aqrk ihalede ise istekli ihale doktimanrnave teklifine uygun ibareyi segecellir.
oTeklifvermeye yetkili kiqi tarafrndan imzalanacaktrr. Ortak girigim olarak teklifverilmesi halinde, teklifmektubu butun ortaklar veya yetki
verdikleri kiqiler tarafindan imzalanacaktrr.

EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

Standart Form - KiKOl5.3A4
Birim Fiyat Teklif Mektubu


