KIZILHİSAR YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ (KIZILYEG)
– MAL / HİZMET ALIMI İÇİN TEKLİF VERME ŞARTLARI –
 Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, teklif verme şartları ve ilanda yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız
şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 Her bir mal ve hizmetin; marka, model, teknik özellikler, birim, miktar, birim fiyat ve toplam fiyatların teklifte
belirtilmesi zorunludur. Makine ve ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri teklifte belirtilmelidir.
Fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 Teklifin, teknik özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur. Teklif kapsamında sunulacak makine ekipman ve her
türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
Belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde
yapılmalıdır.
 Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve
tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim
giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri dâhil olarak hesaplanmalıdır.
 Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 Aşağıdaki belgeler teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
 Teklifin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
 Teklif verme şartlarının potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
 Potansiyel tedarikçi;
 Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede
ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir)
 Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”
 Potansiyel tedarikçi;
 Kayıtlı bulunulan odadan alınmış; güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge” ya da güncel
“Mesleki faaliyet Belgesi” ya da “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
 Teklif kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade
edilmeyecektir.
 KIZILYEG ürünlerin bir kısmı ve/veya tamamı için teklifleri değerlendirmeyerek satın almayı iptal edebilir,
erteleyebilir.
 Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “10AdımdaSatın Alma Yol Haritası
Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki
kurallar ve koşullar geçerli olup, teklif bu çerçevede hazırlanmalıdır.
 Teklifler; alım ilanında belirtilen tarih ve saate kadar,ilanda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya posta, kargo
aracılığı ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinalleri
son teklif verme tarihinden önce teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Okudum, şartları kabul ediyorum.
KAŞE / İMZA / TARİH

