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UŞ AK rn ıivpnsİTEsİ REKTÖnrÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkaırlığı

Sayı : 85027752-934.01.03.
Koırrı : İçecek Malzeılıesi Alıını

Sayın Yetkili

Üniversitcıııiz 20lg|,202O F.ğitiın Öğru,tiıri Yılı içerisindc yapılacak olan öğrenci
etkinlilıleriırde kullanılmak tizere 6 kalem içecek ınalzemesi alıını bİrih fiyat esasına göre
yapılac,aktır.

Söz konusu ırralzeıne alıırrına ilişkin fiyat teklifleriniziır 07.02.2020 Cuma günü saat
1 l :00'a kadar kayıtlarımızda ı:ılacak şekilde ekli biriırı fiyat teklif cetvelinde yer alan (elden,faks,
posta e- posta) adreslerdeır birisine gönderilınesini rica ederiııı.

Posta ile göırderiırrlerde postadaki vaki geciknreler kabul edilmeyecektir.

e-imzalıdrr
Yıldırım ŞAHİN

Şube Müdürü

EKLER :

1- Biriın Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)
2- Teknik Şartııame ( l savfa)
3 - N,..i;*:;- ;;;(* \l\J.,_q hsl. ı i
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Faks:0,276 221"2?LO Elektronik ağ:http://sks.usak.edu.trl lJl#
E.Posta: sks@usak,edu.tr lil$'t+l
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ıdarcıiıı Adı
USAl( ÜıııvEnsirEsi
Doğrııdaır Tcuin Nııırıarası
Mahıı Adı

niniu FiyAT TEKLiF CETvELi

:Sağlık. l(iilliiı,r c Spor Dairc Başkaıılığü YÜKSEKÖĞRETiM l(URUMLAR]

.20DT5Btj6.]
:Malzcınc Alııııı

A B
Sıra N o Mal Ifulcıııiııiır Adı ı.c

i(ısa Açıklaıııaıiı
Biriıni Mikları Tcldif Eclileıı

Birinı Fır,a1
(Paı,a bıriıııi
bclirtilcrek)

Tutaıı (Para
biriıııi

bclirtilcrek)

l Kiip Şeker kilogranr 50
2 Çaı, kilograııı -l0

Kahı,e (3'ıi bir aracla) aclct 5,760
-l Kalır,e (2'si bir araıla) adel .5 760
5 I(ağıtBardak adct 1_5.000

Ahşap Çaı, I(arıslıırcı ade1 1_5.()()0

Tıılıır il..,D,V

Adı - SOYADI / Ticaret unrlanı
Kaşe ve iılıza

TElliF VERiLEBi LECEK ADRESLER.

NOT:

Uşak Üıri,crsi'.ri Sru

İzırrir Yolu 8,I(ırr Merlre

0276 22l 22 09(l12.I) - 0216 22l 22 |()

Y:ıl*Y,,_il :"1l* Srğ',l,
IZMIR Yolıı 8.l(ın Meı.kczlUSAI(

Meır-ıııt Fatilı DÜNlvlEZ

l- Tcklifler Ttirlr Lirası (TL) cinsiııclcn ı,c l(DV lıariç olarak ve ı.ilcceklir.
2- Tcklif ılrckluPları kaŞeli ve iııızalı olacalttıı,. I(aşelı r,c iırrzalı olıııaı-aı ıcklifler dcğcrlcırclirıııe dışı bırakılacaktır3- Odeırıe csırasıırda 9{,0.9+tJ oraıııırcla t(DV lıariç tııtar iizcriıdcı D,,rrgu Vcrgisi kcsilccckıir.
-l- Naklil,c. lıaıııalir e. işçilik. ırıoırltı j ı,b. giclcrlcr ı iilrleıicir c aittiı..
5 - Mal/hizıı ıctleriır 1aır-ıaıı.ııııa tekli f esastıı..
(ı- Hizırct içcreıı ııraVhizır-ıct alııırlarıııcla l(DV lcı,kifatı ıırgıılaıracaktır.
7- İclare ııla]/lıiznlet alııırıırı gcrekçc gösterıııcksiziıı ipıal clıııc hakkıır:ı salıip(iı..
7- Teklıik Şaı^tl]a|ııc\-c rır'gı-ıır olınar-alt Yc lnuil\e ne kabuıii r apılııra\'alr ııal/hizıııctlcı kabul edilıırcYecckıiı..ti- Teklif Yercır fiıırıaları'crırıiŞ oldıığıı tcklif iİc birlilrlc tckııiİ< şartntİıırcr,i kabrıl r,e taalılıiil elıııiş savılır.9- Teklilrcrıııe siiresi 0710212020 Cıırııa giiııii saat l l:()0'a kadııı,clır Telrlif ıcrırıc siiresi içcıisiııde göırderilıırcr.eır
t ckl ifl er dcğerleırdi rıırcıe a l ıırıı-ıtır,acalrl ır.
l()- Tcklillclr cldelı" Posta. e-Posta ı,c las ilc göııdcrilebilccckliı,. poslaclan kal,ıraklaıraıı gccikıırelcr kabıılcdilnıcr"ccelı.tir.
l l- Tckliflcrin Biriıır fir'at lcl<lif cch'eliııe uı,grıır olıııaıııası haliııcle ıcrilcıı tcklif dcğcrlcırclirırıe dışı bırıüılacaktır.



TEKN|K SARTNAME

].- Teslim alınan malın ku|lanılmayan kısmı son kullanma tarihine 1 ay kala
günceltarihii mal ile bire bir değiştirilmesi zorunludur.

2- Tııklif edilen doğal kaynak suIarı en az 1 yıl miatlı oimalıdır
3- İÇecekler T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili resmi

kurumlardan onaylı olacaktır.
4- Tlıklif edilen ürünler Türkiye çapında bilinen ve tanınmış markalardan

olacaktır.
5- Ambalajın üzerindeki etiketleme Türk Gıda Kodeksi'nin 9,Bölümüne uygun

yapılmalıdır. Ambalaj üzerinde firmanın adı, adresi, imal ve son kullanma
tarihi, malın adı-tipi, miktarı okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak
şeıkilde yazılı ve basılı olmalıdır.

6- Yijklenici Firma, getireceği ürünlerden birer tane numune olarak daire
başkan|ığımıza getlrmelidir.
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ALlNMASİ GEREKEN MALZ.EME LİSTESİ

1, 50 ke küp şeker {sargısız) (en fazla l_'er kg'lık)
2. 40 k8 çay (1'er kg'|ık)

3. Hazır Kahve (2'si bir arada) (10 koli) (48 X 12 X 10 = 5760 adet)
4. Hazır Kahve (3'ü bir arada) (10 koli) (48 X 12 X 10 = 5760 adet)
5. Kağıt Bardak (5 koli X 3000 = 15000 adet)

6. Ahşap çay karıştırıcı (15000 adet)
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