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Not:
l- Teklifler Türk l-irası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir,

2_ Teklif mektuplıırı kaşeli ve imzalı olacaktır. ı<uş"ıi ,. i*ralı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır,

3_ Ödeme esnasında %o,g4loranlnda KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir,

+- N"1.1iv., hamaliye, işçilik, montaj vb, giderler yükleniciye aittir,

5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır,

O Uir",.' içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır, . .

7_ idare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

8_ Teknik şaılnanıeye uygun olmayan ,e muayenekabulü yapılmayan ınal/hiznıetler kabul edilmeyecektir,

9_ Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte t.ı,.niı. şu,tnu,,eyi kabul ve taahhüt etıniş sayılır,

10_ Teklif verme süresi l411012022Cuına günü saat 10:00,a tadardır, Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen

teklifl er değerlendirmeye alınmayacaktır,

l l _ Tel<lifler elden, posta, e_posta ve fax ile gönderebilecektir. postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir,

l2_ Biriııı Fiyat,I,eklif C.tu.jin. uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır,

l3_ ödeme, nıal/lıizmetlerin Daire Başkanlığıınıza tesliın edilmesi ,. n-,ruy.n. kabul iŞlemlerinin yapllnıasına müteakip

yapılacaktır.
i+i ıııoııı.irmetler sipariş yaz|mzamüteakip 1O(on) gün içerisinde Daire

ı 5- Üniversiteıniz e-fatura mükellefi dir, yüklenici firmalardan e-tbtura

keseceklerdir.
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