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. UNIVERSITEMIZ BALATclK YttRLEsKESl cttVRtt DOZENLEMESl cAL!sMALARI KAPSAMINDA
INDA KULLANILMAK UZttRE MICIR TOZU ALINMASilsl

・ PARKE ttAs:AL丁

lgin Adr

ilciuiFiRMAYA,
ldaremizce; 1 Kalem Mal Ahmr igine ait aga$rdaki mal/hizmetin DOGRUDAN TEMiN birim
fiyatlarrna ihtiyag vardtr. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica olunur.
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Malzeme / Hizmet Adt
Kumlar(MICIR ttOZU)

1

Bi面

m

MetrekUp

Miktar

Agrklama

Marka

m
(KDV

p:am

Bi‖

TUTAR

40

Para Birimi; TL'dir. Fiyatrnrzr KDV harig olarak, TL GURK Lirasr) cinsinden veriniz.
.t -Tektifinizi en

geg 15.9.2017 SAAT 17:00 a kadar

ldari Ve Mali lgler Daire Bagkanlr$r, SATIN ALMA birimine
g6nderilen
Matbu
form Uzerine yazmanz (proforma Uzerine yaztlmamast)
teslim ediniz veya fax ile iletiniz. Tekliflerinizi size
rica olunur.

2 - Teklifinizi KDV harig, birim fiyat olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik gartnamenin her sayfastnt kageleyip imzalaytntz.
markasr
3

-

nr

mutlaka

y

Varsa

az,ntz.

Dogrudan Temin UsulU ile alrm yaprlmasr halinde a9a$rdaki gartlar gegerli olacakttr.

3.1 - Teklif mektubunda vermig oldugunuz fiyatlar, gartnamede aksine bir sUre yoksa Otuz (30) gUn s0reyle gegerli olacakttr.
3.2 - TaahhUt edilen mal/veya hizmet, ekli gartnamelerde aksine bir sUre yoksa tebli$ tarihinden itibaren en geg on beS (15) takvim gUnU
iginde ilgili Birime teslim edilecektir.
Bu sUrenin bitiminde taahhud0n yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflt olarak altmdan vazgegebilir.
3.3 - Teklif veren firmalar, yukarrdaki gartlarla barlikte, varsa; teknik gartname ve / veya numunedeki 6zellikleri aynen kabul etmig saytltr.
4- Odeme gartlan: Odenek Durumuna ve Faturanrn Saymanhga intikal edig srrastna gOre (tahminen otuz gUn iginde) yaptlacaklr.

5- Sattn Alma llanlarrmrz igin www.ikc.edu.tr.
Alma Duyurulart Ekrantndan takip edebilirsiniz.

/ ldari Birimler /

Daire Bagkanhklarr

/

ldari ve Mali lgler Daire Bagkanhlt sitesinden Sattn

7- Teklif mektubumuz size ulagtrgr takdirde, olumlu ya da olumsuz yazrlt olarak geri bildirim yaplnrz. (Elden veya faks ite)

Adres: lzmir Katip Qelebi Universitesi QiQli Ana Yerlegkesi 35620 QiQlilzmir - TARKIYE

iLGiLi FiRMANIN;
Adl′ Unvanl:

Adres:
Tel:

Teklif lsteme Yaztst

MICIR TEKNiK SARTNAMESI

Malzeme Balatgrk yerlegkesine teslim edilecektir.

Malzeme Niteliti

1- Parke ta5rnrn altrnda kullanrlacak olan kum elenmesi gerekmeyen ince agrega olmahdrr.
2 - Parke tagrnrn altrna kullanrlacak olan kumun (0.1

FehmiKARABAё

-

0.6 mm) boyutlarrnda olmasr gerekmektedir.

