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Bi面 m

Miktar

MetrekuP
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Agrklama

Marka

BI面 m

Fiyatト

(KDV Haric)

m

TUTAR

para Birimi; TL'dir. Fiyatrnrzr KDV harig olarak, TL fiURK Lirasr) cinsinden veriniz'
ldari Ve Mali lqler Daire Bagkanlr$r, sATIN ALMA birimine
yazman|z (proforma uzerine yazrlmamast)
teslim ediniz veya fax ile iletiniz. Tekliflerinizi size g6nderilen Matbu form uzerine

1-Tektifinizi en

geg 1s.g.zo17 SAAT 17:00 a kadar

rica olunur.
sayfastnt kageleyip imzalaytntz'
2 - Teklifinizi KDV harig, birim fiyat olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik gartnamenin her
markastnt mutlaka Yaatz.
3

-

Varsa

Dolrudan Temin Usulu ile allm yapllmasr halinde a9a$rdaki gartlar gegerli olacakttr'

yoksa Otuz (30) gUn sUreyle gegerli olacakttr'
3.1 - Teklif mektubunda vermig oldu$unuz fiyatlar, Sartnamede aksine bir siire
yoksa teblig tarihinden itibaren en geq on beg (15) takvim gun0
3.2 - TaahhUt edilen maUveya hizmet, ekti gartnamelerde aksine bir sure
iginde ilgili Birime teslim edilecektir.
olarak altmdan vazgegebilir'
Bu sUrenin bitiminde taahhUdUn yerine getirilmemesi durumunda idare tek tarafll
gartname ve / veya numunedeki 6zellikleri aynen kabul etmig saytltr'
3.3 - Teklif veren firmalar, yukarrdaki gartlarla birlikte, varsa; teknik
gore (tahminen otuz gun iginde) yaptlacaktlr'
4- Odeme gartlarr: Odenek Durumuna ve Faturanrn Saymanhga intikal edig srrasrna
ldari ve Mali lgler Daire Bagkanlr$r sitesinden sattn
5- Satrn Alma ilanlanmrz igin www.ikc.edu.tr. / ldari Birimler / Daire Bagkanhklarr /
edebilirsiniz.
takip
Ekrantndan
Duyurulart
Alma

yazrlt olarak geri
7- Teklif mektubumuz size ulagtr$r takdirde, olumlu ya da olumsuz

bildirim

yapltrl'tz. (Elden veya

faks ile)

Adres: lzmir Katip Qetebi Universitesi QiQli Ana Yerlegkesi 35620 QiQti/lzmir - TURKIYE
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Teklif isteme Yaztst

KUM TEKN|K SARTNAMESI

Malzeme Balatgrk yerleSkesine teslim edilecektir.
Malzeme NiteliBi

1- Parke ta$rnrn alttnda kullanrlacak olan kum elenmesi gerekmeyen ince agrega olmalldlr'
2 - Parke tagtntn altrna kullanrlacak olan kumun

(0.1- 0.6 mm) boyutlarlnda olmasl gerekmektedir.

