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        Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
Sayı -
Konu : Teklif Mektubu (Piyasa Fiyat Araştırması) 

İLGİLİ FİRMALARA/KİŞİLERE
        Üniversitemiz Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve aşağıya ayrıntılı özellikleri ile çıkarılan
mal/malzemeler 4734 sayılı kanunun 22/d bendine ve Genel Tebliğin 22.5.1.4. maddesine göre satın alınacaktır. Tarafınızca
söz konusu mal ve malzemeye ait birim fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV hariç) 26.03.2021 tarihi saat 15:00'a kadar
Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.

e-İmzalıdır
           İsmet KARAKUZU

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü V.

SIRA NO MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE
ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA BİRİM /

CİNSİ MİKTAR KDV HARİÇ BİRİM
FİYAT

KDV HARİÇ
TOPLAM FİYAT

1 BATON TOST SUCUĞU
DİLİMLİ ( PİLİÇ ETİ )

PINAR,MARET,
AYTAÇ,NAMET,

CUMHURİYET. BANVİT
MARKALARINDAN BİRİ

OLMALIDIR

KG. 200

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

FİRMA KAŞE
İMZA

TEKNİK ŞARTNAME
       Firma, dağıtımını yapacağı ürün yeni tarihli olmalıdır. Raf ömrü süresince tüketilemeyen veya bir yıl içerisinde evsafını
kaybeden malı yenisiyle değiştirme garantisi verecektir. Firma, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş
sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç süresi kabul edilecektir.
      Burada belirtilmeyen / belirtilemeyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi ve terim eksiklikleri olması
halinde yürürlükte olan Tüzük, Yönetmelik ve Kalite standartları hükümleri geçerli olacaktır.

Ek:Teknik Şartnamesi
1-Teklifler Müdürlüğümüze elden imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmelidir.

2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

3-Teklif isteme yazımızda mal/malzemeler Toplam Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD
gibi)-Adres-Telefon–Fax-Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler
yükümlüdür
5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye ait olup, bu esnada oluşabilecek dezenformasyon yükleniciye
aittir.
6-Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup, değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yüklenici herhangi bir
hak talebinde bulunmayacaktır

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak doğrulaması https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENF3VTKV adresinden yapılabilir.
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7- Müdürlüğümüz söz konusu malları alıp almamakta, kısmen veya tamamen almakta serbesttir. Kısımlar halinde alınacak
malın ödemesi sipariş tesliminden sonra bir ay içerisinde yapılır.


