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Adı - SOYADI / Ticaret unvanl
Kaşe ve İmza

İzııİn Yolu 8.Kın Meıkez/U

,ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi)
Al(

Meıııı"ır F'atih DÜNM EZ

Not:
l- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsindeıı ve KDV hariç olarak verilecektir.
2- Teklif ınektuPlarl kaŞeli ve iınzalı olacaktır. Kaşeli ve iınzalı olmayarı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır_
3- Ödenıe esnasında % 0.948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Ü,rgu Vergisi kesilecektir.
4- Nakliye, haıııaliye, işçilik, ınonta.j vb. giderler yükleniciye aittir.
5- Mal/hiznetlerın taınaınına teklif esastır.
6- Hizıııet içeren ınal/hizınet alıınlarında KDV Tevkifatı uygulaııacaktır.
7- İdare nıal/I-ıizmet alııı-ııııı gerekçe gösterrııeksiziıı iptal eİme hakkına sahiptir.
8- Teknik Şartnameye uyguıı olınayan ve ınuayene kabuli.i yapılınayan malihizınetleı.kabul edilmeyecektir.
9- Teklif veren firıı-ıalar verııiş oldıığtı teklif ile birlikte teknik şaıtnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
l0- TekIif verıne süresi 03lI0l2022 Pazaılesi günü saat l4:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde
gönderilıneyen teklifl er değerlendirıneye alınmayacaktır.
l l- Tek|ifleı' eIden, Posta, e-posta ve fax ile göııderebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikıneler kabui
edilıneyecektir.
l2- Teklifler, Biı'iın I"iYat Teklif Cetveline uygun olınaınası halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
l3- Odeıne, ıııalihizn-ıetleriıı Daire Başkanlığıınıza tesliın edilmesi ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasına
müteakip yapı lacaktır.
1.4- M.a1.1hizınetleı'sipariŞ yaAnlza ınüteakip 7 (yedi) iş günü içinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
l5- unıveı'siteıniz e-tatura ınükellefidir. yüklenici firınalardarı e-fatuı,a ıııükellefi olanlar faturalarını e_fatura
olarak kesecekleı,dir,

A B
S ıra
No

Mal kaleniinin
Adı ve Kısa
Açıklaıı-ıası

Biriıni Miktarı TekIif
Edilen

Biriın Fiyat
(Para birimi
beliıtilerek)

Tutarı (Para
birimi

beliıtilerek)

Istek
Bilgiler

l Çerçeve (2 l "30) adet l00
1 Çerçeve (_\0*42) adet 20
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TEKNİK ŞARTNAME

l- A 4 boyııtuııda (2l *30 cnı) ınetal reııgi çerçeve ( l00 adet )
2- A 3 boyuttıııda(30*42 cı-ıı) ınetal rerıgi çerçeve ( 20 adet )
3- Çerçeveıriı-ı 4 kaııadı açılır kapanır olıı-ıalıdır.
4, Çer'Çeveleriı-ı arkasıırda zeırriııe yapıştırıııak için çift taraflı baııt olınalıclır
5- Çer,çeveırin üzeriırde ınat pvc caııı olınalıdır.
6- Alt kısınıııda polistraır tabaka olıııalıdır.
7- Çerçevede yatay ve dikey monta.j iıııkaııı olıııalıdır.
8- Çerçevede Extra giiçleııdirilıniş rondo köşe bağlaııtıları olınalıdır.


