
BiRiM FiyAT TEKLiF cETvELi

idarenin lrdı :Sağlık. Kültür ve Spor Daiı,e Başl<aıılığı vÜı<sprÖĞRETiM I(URUMLARI
UŞAI( ÜııİvEnsi,rpsİ
Doğrudan Teıniır Nı"ııııarası :22DT l08680 l

Malın Adı :4 Kaleın Malzeıne Alııı,ıı

Adı - SOYADI /'Iicaret unvanı

Kaşe ve iıııza

TEKLiF VERiLEBiLECEK ADRESLER:

Not:
l- Tekli] ler 'I-i_irk Lirası (TL) cinsindeıı ve I(DV hariç olaral< verilecelçtir.
2-'I'eklif ınektı_ıplaı,ı kaşeli ve iııızalı olacaktır. l(aşeli ve iı-ı-ızalı olıırayan teltlifler değerlendirıııe dışı
bırakı lac;aktır.

3- Ödenıe esırasıııda o/o 0,948 oraı-ııııda KDV hariç tııtar iizeriııcJcı-ı Daır-ıga Vergisi kesilecelrtir.
4- Nakliye, lıaıı-ıaliye. işçilik, nıontaj vb. giderler yiikleniciye aittir.
5 - Ma l/l"ı izıı-ıetler i ıı tanıaır-ı ı ııa tekl if esastı r.

6- I-Iiznıet içereıı nıal/lıiznıet alıı,ıılarıı,ıcJa I(DV tevl<if-atı rıygrılanacaktır.
7- İdare ııal/hizıııet alıı-ı-ııı-ıı gerel<çe gösterıııel<sizin iptal etı-ııe l-ıakkıııa sahiptir.
8-'l-eknik şaılııaıı-ıeye LıygLıIı olıııayan ve ııtıayeııe kabıılil yapılıı-ıayaır ı,ııal/Iıizıı-ıetler ltabul

edilıney,ecektir.
9- 'I'ekli.lveı,eı-ı [lrııralar verıı-ıiş oldı"ığu teItlif ile birliItte tckı-ıik şartııaıneyi kabııl ve taahl-ıtit etıı,ıiş sayılır.
l0-TekliI'verıııe stiresi l1ll012022 Pazaıtesigiiııiisaat l4:00"a kacJardır. Teklif vern-ıe siiresi içerisinde
gönderi l ıneyeı-ı teık l ifl er değerlerıd i rnıeye al ı ır ınayacakt ı r.

l l- Tek]lifleı,eldcııı. posta, e-posta ve fax ile gönderebilecektir. Postadaıı kayı-ıaklaııaıı gecikıııeler kabtıl
ed ilı-ı-ıeyecektir.
l2- Birinı Iriyat 1, eklif Cetveliı-ıe Lıyguıı olnıayaıı tel<lifler değerlendirıııe dışı bırakılacaktır.
13- Öd<ııne, ı-ııa|/hiznıetleriıı Daire Başkanlığıı-ı-ııza tesliıır edilnıesi ve IılLıayeIıe lrabııI işlen-ıleriııiı-ı
yapılıııasıııa nılitı:akip. Kasıır-ı ayı içerisiııcle tek sef-erde yapılacaktır.
14- Ma]l|,ıiz,ırıetlıır sipariş yazınlva nıliteakip 3(llç) iş giinii içerisinde Daire Başlranlığınııza tesliı,ı-ı

ed i lecektir.
l5- Üni,yersiteıı-ıiz e-fatııra nrtikellef'iclir. Yiiklenici firınalardaıı e-fatLıra ı-ı-ıtikellefl olaıılar fatrıralarıı-ıı

e-f'atlıra olarak keseceklerd ir

A B
Sıra
No

Mal l(aleıniııiıı Adı ve l(ısa
Açıl<laınası

Biriı-ı-ıi Miktarı TckIif F]dilen
Biriın triyat
(Para biıiıni
belirtilerel<)

Tutarı (Para
biriıni

belirti lcrek)

İstekli
Bilgileri

l Kün Seker (l Ks'lık) adet l00
2 Çav (0.5 Ke'lık) adet 30
_, Ahşap Çay Karıştırıü]ı (en aZ

400 adet'li)
paket 20

4 Karton Bardak (en az 180
n-ı l'lik)

adet l 5.000

Toıılaın Tutar (K.D.V Hariç)
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İzınir Yolu [l.Knı Mer]<ezll.JŞAI(

E-PoSl,A satina ln-ıas ks(rz)ı.ı sak. ed ıı. tr
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