
S.NO CİNSİ , PLAKASI, MODELİ MİKTARI BİRİM FİYATI TOPLAM TUTARI

1

Broşür (A3, Ortadan tek kırım, 170 gr, parlak kuşe 

kağıt, arkalı - önlü) (MUHTARLARIN GÖREVLERİ 

olan broşür)

3000 Adet 

2

Broşür (A4, 170 gr, parlak kuşe kağıt, arkalı - önlü) (5 

adet farklı broşürden 3' er bin adet toplamda 15000 

adet)

15000 Adet

3
İkaz Kartı (A11x18 cm, 170 gr, parlak kuşe kağıt, 

arkalı - önlü)
3000 Adet

TOPLAM

Ekte sunulan numunelerdeki görseller, yazı renk ve ölçülerin aynısı kullanılacaktır. 

Ekonomik olarak en düşük teklif veren firma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

kordineli olarak çalışacak olup yapılacak baskının son hali Kuruma gösterilecek ve 

kurum onayı alındıktan sonra baskı yapılacaktır.  

T.C

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 

Faks No

………………………………………………………………………

TEKLİF MEKTUBU

……………………………………………………………………….

SAYI   : 

TARİH :28.03.2019

TEKLİF SAHİBİNİN

E-Mail

Vergi Numarası

İdaremizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal alım / hizmet alım / yapım işi 4734 Sayılı

Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Söz Konusu işi KDV. hariç Kaç TL'na

verebileceğiniz/yapabileceğinizi 02.04.2019 günü Saat 16:00 kadar Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim

edilmesi veya İdaremiz destekhizmetleri@bartinozelidare.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi rica olunur. 

……………………………………………………………………….

T.C.Kimlik Numarası

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

         - Malın/ İşin teslim süresi  …... ( …….. )  İş günü içinde tesli etmeyi,

           KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Telefon No

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………Tebligat Adresi

……………………………………………………………………….

            NOT : 22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 678 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 30. Maddesi uyarınca, "Terör örgütlerine iltisakı, yahut bunlarla irtibatının bulunup 

bulunmadığının" tespit edilmesine esas teklif veren istekli şirket ise şirket ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin 

fotokopisini, şahıs ise TC Kimlik Numaralarını teklif ekinde sunacaklardır.

         - 22.11.2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 678 Sayılı KHK. Nın 30. 

Maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılacak araştırma sonucu talep ve ödemenin yapılacağı, aksi durumda herhangi 

bir hak iddia etmeyeceğimi, İdarenizin çıkarlarına aykırı bir eylem ve oluşum içerisinde olmayacağımı,

   - Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç  ( Rakamla ) ................................................................-TL.'na ( Yazıyla 

)....,….........……………………………………………...............……….............…....................-TL.'na bedel  karşılığında, 

teklifin  teyidine  müteakip, belirtilen  iş günü içerisinde teslim etmeye  / yapmayı,                                                                                                                                                                               

TARİH             =

Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım

işinin teyit tarihinden itibaren ( ) iş günü içerisinde

teslimi yapılacaktır.

ADI SOYADI-KAŞE-İMZA

Adı Soyadı      =

         - İdare teklifde belirtilen miktarın tamamanı alıp almamakta serbestir.

Ünvanı             =

         - Verilen numunelerden Komisyonca uygun görülenler arasında en uygun fiyat tercih edileceğini,


