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T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Genel Sekreterlik

Sayı   : 61509119-934.01.11- 
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA/ŞAHIS

Üniversitemizde 2020 yılında düzenlenecek olan panel, sempozyum vb. etkinliklerde 
kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin alımına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan 
malzemenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi (d) bendi gereğince satın alınacaktır. 
Firmanız/Şahsınız tarafından verilecek teklifler KDV Hariç olmak üzere aşağıda yer alan Fiyat 
Teklif Cetvelini özenle doldurulup kaşeli ve imzalı olarak en geç 09/03/2020 tarihinde saat 
11:00'da birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

S.NO          C i n s i Özelikler Birimi Miktarı Birim fiyatı Toplam Fiyatı
1 Davetiye+zarf Ekli Teknik Şartname. Adet 170
2 Cepli Karton dosya Ekli Teknik Şartname. Adet 1000
3 Bloknot Defteri Ekli Teknik Şartname. Adet 500
4 Karton İsimlik Ekli Teknik Şartname. Adet 100
5 Katılım Belgesi Ekli Teknik Şartname. Adet 200
6 Program Kitapçığı Ekli Teknik Şartname. Adet 500

       Satın Alınacak Malın / Hizmetin / Yapım İşinin

TOPLAM (KDV Hariç)
NOT :
1-Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler 
teslim edildikten sonra yapılacaktır.
2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
3-Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. 
4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD  gibi)-Adres-
Telefon–Faxs-Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür
5- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye aittir.
7- Malzeme alımı peyderpey olacaktır.
8- Alınacak malzemenin 2020 yılı için tahmini  miktarları belirlenmiş olup, yapılacak etkinliğin sayısına göre malzemenin tamamı veya  
bir  kısmı alınacaktır.

EKLER :
Teknik Şartname (1 sayfa)

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

Mevcut Elektronik İmzalar

MUSTAFA ÖZTÜRK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter) 03/03/2020 10:44

Evrak Tarih ve Sayısı: 03/03/2020-706



Mardin Artuklu Üniversitesi Matbaa-Reklam Alımı Teknik Şartnamesi

Üniversitenizin Sempozyum, Panel vb. etkinliklerde ihtiyaç duyulan malzemenin 
teknik özellikleri aşağıda çıkartılmıştır.

 Alınacak olan malzeme programda ihtiyaç duyulduğu kadar peyderpey alımı 
yapılacaktır. Yüklenici firma/kişi her türlü, taşıma, malzemelerin idarenin belirttiği yere 
getirme götürme iş ve işlemlerinin tamamından sorumludur. İhtiyaç duyulan malzemelerin 
teslim edileceği tarih, idare tarafından yetkili firmaya bildirilecektir. 

Davetiye+ Zarf: 
- Her etkinlik için 10 adet davetiye+zarf olacaktır.
- Davetiye(15x21cm, 350 gr krem tuale kağıda, ön-arka 4 renk baskılı),
- Zarf(16x23cm, 130 gr krem tuale kâğıda 4 renk baskılı Üniversite logolu baskılı). 
- İçerik idaremizce belirlenecek olup, her etkinlik için ayrı basılacaktır.

Cepli Karton dosya:
- 350 gr mat kuşe, selefonlu, özel kesimli, varak yaldızlı. Kendinden kilitli.
- İçerik idaremizce belirlenecek olup, her etkinlik için ayrı basılacaktır.

Bloknot Defteri:
- A5, 80gr, 1. hamur iç yaprak,
-  Kapak varak yaldız baskılı mat kuşe kağıda, mat selefonlu 350 gr, 
- Spiral Cilt, En az 50 sayfa.
- Üniversitemiz logolu olacak.
- İçerik idaremizce belirlenecek olup, her etkinlik için ayrı basılacaktır.

Karton İsimlik:
- Katılımcıların ismiyle 280 gr krem tuale basılacak.
- İçerik idaremizce belirlenecek olup, her etkinlik için ayrı basılacaktır.

Katılım Belgesi:
- Varak yaldızlı uygulama, 280 gr fitilli krem karton, 
- Katılımcıların ismi İdare tarafından belirlenip her etkinlik için ayrı, tek tek 

basılacaktır.

Program Kitapçığı:
- En az 4 en fazla 8 sayfa A5 boyutlarında 170 gr Kuşe Renkli Baskı.
- İçerik idaremizce belirlenecek olup, her etkinlik için ayrı basılacaktır.

           (Yüklenici Firma)        Mardin Artuklu Üniversitesi 
Yukarıdaki şartları kabul ediyorum.                                      Edip ÖZKAN

             Genel Sekreter Yardımcısı


