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BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA
.. /.. /....

İhale Kayıt Numarası
İhalenin adı

2020/683857

BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE
HAMMADDE ALIMI, MAL ALIMI

Teklif sahibinin adı ve
soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
(…)* Adresi
Telefon
ve
faks
numarası
(…)*
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye iliĢkin ihale dokümanını oluĢturan tüm
belgeler tarafımızdan okunmuĢ, anlaĢılmıĢ ve kabul edilmiĢtir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen
tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) Ġhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin
dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara iliĢkin olarak durumumuzda değiĢiklik
olması halinde buna iliĢkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise
sözleĢme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)
ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza iliĢkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat
ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak Ġdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi
mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde
sözleĢme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak Ġdarenize sunacağımızı
taahhüt ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı]
istekli durumundayız.2
4) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.) Ġhale konusu iĢin [tamamını/ ek cetvelde yer alan
kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]3 her bir iĢ kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar
üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve
yazı ile yazılacaktır.] bedel karĢılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.4
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
KaĢe ve Ġmza5
......................................................................
1

Ġsteklinin Türk vatandaĢı gerçek kiĢi olması halinde, 11 rakamdan oluĢan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif edilmesi
lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur .” cümlesini ekleyecektir.
Ġdare tarafından yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajının tanınmadığı ihale de bu dipnota yer verilmeyecektir.
3
(Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. Kısmi
teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir.
4
Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma iliĢkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. Ġdare,
konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer vermeyecektir.
5
Teklif vermeye yetkili kiĢi tarafından imzalanacaktır. Ortak giriĢim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki
verdikleri kiĢiler tarafından imzalanacaktır.
*Bu standart form 07/06/2014-29023 R.G./ 19.md. ile değiĢtirilmiĢtir.
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Standart Form ─ KĠK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

