
BiRiM FiyAT TEKLiF CETvELi

İdaı,eııiıı Adı :Sağlık. I(tıltüı ve Spor Daiı,e Baş|<anlığı yÜKspKÖĞRETİM I(UR UMLARI
UŞAK LıNivnnsirEsI
Doğrııdan l-eı-ıı in N ı_ı ıııarası :22 Dl'820966
Malın Adı :5 l(aleı-ıı Malzen-ıe Alınıı

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

l(aşc ve İıııza

GENEL ŞARTLAR

l- Teklitler -I'iirk ]Lirası (TL) cinsindeı-ı ve I(DV hariç oIaral< veı,ilecektiı,.
2- Tekli[ıııel<tııpları l<aşeli ve inızalı olacalitır. I(aşeli ve iııızalı oln-ıayan teI<]ifler değeı,leııdirıne dışı bırakılacaktır.
3- Ödenıe esı-ıasıııda % 0,948 oraı,ııı-ıdzı l(DV haıiç tııtar iizeı,inclen Danı_{a Veıgisi kesilecektir,
4- NakIiye, l-ıan-ıaIiye. işçilik. nıonta.j vb. giderleı,yi_il<|eniciye aittiı,.
5- Mal/}ı izınetleıiıı taınaıı-ıına tekl if esaslır.
6- Hizı-ııet içeren nıal/Iıiznıet alıııılarıı-ıda I(DV tevkifatı uygıılanacaktıı,.
7- İdare ınal/hİzıı-ıet alıııııı-ıı gerel<çe ııösterı-ı-ıeksizin iptal etnıe hal<l<ıııa sahiptiı.
8- Teknıil< şaıtnaııleye uygıın olıııayan ve ıııLıayeı-ıe l<abııli.i yapıln,ıayaıı nıal/hizıııetIer kabul edilıı-ıeyecektir.
9- Teklilveren flrn-ıalar verı-ı-ıiş olduğiı teklilile birlil<te te|<ııil< şartnameyi l<abul ve taalılıtit etıniş sayılır.
l0-'l'el:li1'vcrıııeı si.iresi l8/08/2022 Perşen-ıbe g|ini_i saat l2:00'a l<adardıı,. Tekli1'verı-ı-ıe si_iresi içerisiııde
gönderi l n-ıeyen teI<. l i 1ler değerl end i rn-ıeye a l ııııııayacaktı r.

l l- 'relılifleı, elden, posta. c-posta ve fax ile gönderebilccektir. Postadan l<ayı-ıal<lanan gecil<ıneler kabul
ed ilıı-ıeye cektiı,.
l2- -I'ek]ifleıiıı Birin-ı liyat teklilcetveline tıygıın olıııanıası haliı-ıcle verilen tel<lildeğerlendirnıe dışı [ııral<ılacal<tıı,.
l3- Ödenıe. nıal/l-ıizıııetleriıı Daire Başkanlığın-ııza teslinı ec]ilnıesi ve ınLıayeııe l<abul işleıııleriııin yapılı,ı,ıasına
n-ıtiteak ip yapı laczıl<tır.

l4- Mal,/hizn-ıetler sipariş yaAnlva ıı-ıiiteal<ip ,5 (beş) ei'in içinde Daire Başl<anlığın-ııza teslinı edilecektir.
1_5- Üniversitıın-ıi;ı e-tattıra n-ıi-ikeIlefidiı. Yi'il<lenici flrnıalardan e-fatlıra nıiike]lefi olaı-ılaı,f'aturalarıı-ıı e-fatura
olaral< keseceklerd ir.

TEKLİF, VERİ LEBi LECEK ADRESLER:

A B
S ıra

No
Mal l(alen-ıiniı-ı Adı ve l(ısa

Açıl<lanıası
Biriıııi Mil<tarı 'I'el<lif Edilen

Birin-ı Fiyat (Para
birinıi

belirtilerelt)

'I'ı.ıtaıı (Para

birinıi
bel irti lerek)

İ stekl i

Bilgileıi

l DoğaI K.aynak Suyu (0,5 lt'
Iik)

adet _5.000

2 Doğal K.ayııal< Suytı (200
ıııl'lik 6ı]' lı)

l<oli 500

J Hazır Kalıve (3' ti bir arada) adet 2.000
4 Hazır Kahve (2' si bir arada) adet 2.000
5 kağıt Bardak adet l2.000

Toplanı 'l'ııtar (K.D.V ljariç)

POST;\ LJşak LJniversitesi Sağlık. I(i_ilttiı, ve Spor Daire Başkaı-ılığı (Satınalıı-ıa Biriıni)
Izn-ıir Yolıı 8.I(ııı Meı,l<ezlUŞAI(

E-PoSTA satİ na l ıı-ıasI<s(rğusaI<.ed ıı.tı,

TEI--FAX 021 6 22 l 22 09 - 027 6 22 l 22 l 0 ( F'ax) Dahi I i (l 424)
ELDE\ LJşal< Universitesi Sağ|ıl<. I(iiltiiı ve Spor Daiı,e Başkanlığı (Satınaln-ıa Birinıi)

İZiılİn Yolıı 8.Knı Merkez/l.]SAI(
n YRl1\]TILl
BiLcİ iÇiN

i\4enııır Fatih DÜNMEZ

üfr---"



;\ [- l ı' ]\i ı\S l ( ; i! lt l.. li i.. N ]\{ A tlz l.. \,l l.. t. İ S' l i,.§ İ

l- Doğal Kavnak Sıı_vıı 10.5 lt'lik)(5000 adet)
2- Dcığal Kaynak Sul,u (200 nıl'lik) (500 l<oli) (a/'ı)
3- Hazır kahve (3'i.i bir arada) (2000 adeı)
4- I-Iazıı,kahve (]'si bir arada) (2000 adet)
5- Kağıt I]aı,dak ( l B0-200 ıııl'lik ölçtilerde olınalıdır. ) ( l 2000 adet)

t,*| ,4}



TIıKNİK ŞAR,ı"NAME

I-'I'eslİnı alııraıı ıılalın kııllaııılıııal,aıı kısıııı s<ııı kullaıınıa tarilıiııe l(bir) ay kala
gLiı,ıcel taı,i lı l i ııral i le bi rebir de,ği şti ri l ı.ııesi ztıruııludıır.
2- Malısı-ıllerde doı'ıııız yağt \/e cltıı,ııuzla alakalı hiçbir katkı maddesi
biılıııııııaıııal ıd ı r.

3- İdare-ve ıcsliın edileçek içecek ıııalzeırıeleriııiıı son ti.iketiın tarihleri aşağıda
bclirtildiği gibi tılacaktır.

a) Sıı efl a7.10 ay ıııiatlı ırlııralı<Jır.
b) 'fek l<uıllanıııılık İ,lazır Kahveleı,eıt az l0 a_y ıniatlı oinıalıciır.

4- İÇecekler'l'arıııı vc (Jrıııaıı Bakaıılığı veya cliğer ilgili resııi kurunılardan oı.ıaylı
olacaktır.
5- ]'eklif'edileıı lirtiııler'I'ürkiye çapıncla bilineıı ve tanııııl"ıış ınarkaiardan
olacııktı r,

6- İÇecel<leı' ]-ürl< Cıda Kodeksi AlktılsLiz İçecel<ler'febliğine uygun üretilıniş
ol acakt ı r. Tıırı ııı r,g ()rırıan I}akaırl ığı oııa-y l ı ırlıı.ıa l ı d ı r.
7, Aıııbalaİların iiz.erindeki etikctleıııe Ttirk Gıda KoıJeksinin Etiketleme
Yöııetııie 1iğiııc uYgıııı olııııılıdır. AıııLıala| üzeriııde firınanın adı-adresi, inıal ve
soıı kı-ıllaırııııı tarihİ. ıııalııı adı-tipi, ıııiktarı cıkıınaklı olarak silinıneyecek ve
lıozulıirayacak şekildc yazılı vc lıasılı olınalıdır.
8- Yükleııici flrıııa, gelireceği lirtinlercJcrı biı,er taııe nuınune olarak daire
başkanl ığıınıza getiı,ınel idir.
9-'l'eklif edilen doğal kal'ııak sıılarıııııı ph değeri 6.8-8.5 cieğeri arasında olacaktır.
l0- Doğal kal'ııak sıılarııııır lıeı, biri 0.,5 ]t'Iik plastik şişelerde özel ambalajlarda
\,'e S[ı)lLın Çıklığı iIİn sağlık ıııiidürlüğüııiiıı rulısatııia sahip olmalıdır,
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