TEKLİF MEKTUBU
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İKN:2018/491653
ESKİŞEHİR
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu

:

Tebligat Adresi

:

T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) 1

:

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

:
:

Telefon ve Faks Numarası
Kayıtlı Elektronik-Posta veya elektronik
posta

:

Teşekkülünüzce 22.10.2018 tarihinde ihalesi yapılacak olan Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4.000 Adet Shrink Torba Alımı
işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi
bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak
aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması
öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerlidir.
3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul
ediyoruz.
4- İhale konusu işle ilgili olmak üzere Teşekkülce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde,
Teşekkülün çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
5- İhale konusu işin tamamını aşağıdaki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi
için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç (Teklif edilen toplam bedel, para birimi
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)……...............……..(yalnız….........................................)
bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza 2

1

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

2

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu
bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

İhale kayıt numarası : 2018/491653
A1
Sıra
No
1

Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
118x114x190 cm Ölçülerinde
Shrink Torba Alımı

B2
Birimi

Miktarı

Adet

4.000

Teklif Edilen
Birim Fiyat
TL/Adet

Tutarı
(TL)

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3

1

Bu sütun Teşekkülce hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde,
teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2

Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye
çıkartılmış bulunan 4.000 Adet Shrink Torba Alımı işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş
uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir
ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme
imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek teşekküle verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı,
işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.
Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün
ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda
pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam
yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve
taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine
getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz
özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı
hususlarında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün yetkili
olacağını, teşekkülce pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza
yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak
dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü
kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve ortak girişimin
geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını
üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
no
1)
2)
3)
...)
n)

İş ortaklığı ortağının adı

PİLOT ORTAK
İmza

ORTAK
İmza

Ortaklık
oranı

ORTAK
İmza

Tebligat adresi

ORTAK
İmza

ORTAK
İmza

Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

ORTAKLIK DURUM BELGESİ
1. Belge Düzenleme Tarihi
2. Başvuru sahibi şirketin;
2.1. Ticaret Unvanı
2.2. Ticaret Sicil No

:
:
:

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı veya
Ticaret Unvanı

Ortaklık Tipi
[Gerçek kişi/Tüzel kişi]

Ortaklık Hisse oranı
[ İş deneyimini gösteren
belgesi kullanılacak olan
ortağın, başvuru sahibi şirketin
yüzde elliden fazla hissesine
sahip olması zorunludur.]

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret
unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca ……[Başvuru
sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak % 50’ den fazla hissesine sahip
ortağı olduğu tespit edilmiştir.

Düzenleyen Yetkilinin
Adı SOYADI
Görevi
İmzası ve Mührü
……………………………..
AÇIKLAMA
1
Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu
belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve
24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel
kaşenin kullanılması gerekmektedir.
2
Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.

Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

