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Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tebligat Adresi
Bağll olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T,C,Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

Müdürlüğümüzce iÇmesuyu tesislerinde kullaılmak üzere malzeme alımına ihtiyaç duyulmuştur,Bahse konu iş 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Söz Konusu işi KDV. hariç Kaç TL,na
verebi|eceğiniz/YaPabıleceğinizi 1410512020 günü Saat 16:0O kadar tes|im edjlmesi veya idaremiz bilgi@bartinozelidare.gov.tr e-posta
adresi ile 0378 227 66 38 nolu faksa gönderilmesi rica olunur.

H. BahattioBATIJRAY
Su ve Katdl tllzmetleri Müdür V.
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ToPLAM
TUTARl

ı
PEl00 sınıfı SDR l7 serisi, PN l0, polietilen boru (dış çap:40 mm,
l0 atü) ]\tETRE 350

, PEl00 sınıfı SDR l7serisi, PN l0, polietilen boru (dış çap:6J mm,
l0 atü) METRE l 500

J
PEl00 sınıfı SDR l7 serisi, PN l0, polietilen boru (dış çap:;l0 mm,
l0 atü) kaplin manşon ADET 5

4
PEl00 sınıfı SDR t7 serisi, PN l0, polietilen boru (dış çap: 63 mm,
l0 atü) kaplin manşon ADET ı6

5

a =200 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN lJ476-t) (SN
8)

NtETRE 5J0

6
b =400 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP)esaslı (TS EN l3476-1)(SN
q)

NtETRE l00

ToPLAM

NOT :22 11,2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
30. Maddesi uYarlnca, "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,

leklif konusu işin tamamını KDV,hariç (RelamiaT,..
l<arşı l ı gı nda,teXlifin teyidine

hük
çıkarlarına

- Malın/ İşin teslim süresi ...... ( .....,,
KABUL VE TAAHHÜT EDERiM.

ADl soYAD|-KAşE-iMzA

lş günü içinde tesli etmeyi.

Soyadı Teyidi yapılan Mal A|ımı / Hizmet Alımı
yapım ışinin teyit tarihinden itibaren ( 5
iş günü içerisinde teslimi yapılacaktır.ARiH

- 22.11.2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazetede yayım|anarak yürülüğe giren 678 Sayılı KHK. Nın 30. Maddesinde belirtilen


