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EK 1. TEKLİF MEKTUBU  

 

ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ TEMİNİ 

TEKLİF MEKTUBU 

 

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Teklif Sahibinin; 

 

Adı Soyadı / Ticari Unvanı, Uyruğu : …………………………………………………… 

Tebligata esas açık adresi                  :…………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

Bağlı olduğu vergi dairesi ve no’su :  …………………………………………………… 

Telefon ve faks numarası  : …………………………………………………… 

Elektronik posta adresi (varsa) : …………………………………………………… 

 

 

 Müdürlüğünüzce 24.02.2023 tarihinde saat 15.00’te ihalesi yapılacak olan ÖZEL 

EĞİTİM MATERYALLERİ TEMİNİ için söz konusu alıma ait ihale dokümanlarını tamamen 

okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün 

şartları kabul ediyoruz. 

 

1- Söz konusu işi, Ek-2 birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir malzeme kalemi için teklif 

ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden tedarik etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. 

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir malzeme kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale 

dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul 

ediyoruz. 

3- Teklif mektubunda belirtilen alım için ödeme, malların tamamının teslim tarihini 

müteakiben düzenlenecek olan faturaya istinaden, en geç faturanın tebellüğ tarihini 

izleyen 60 (altmış) iş günü içinde yapılacaktır.  

a. Ödemenin faturanın tebellüğ tarihini izleyen 30 (otuz) iş günü içinde yapılması 

durumunda toplam bedele % 5 ıskonto uygulanacaktır. 

b. Ödemenin faturanın tebellüğ tarihini izleyen 7 (yedi) iş günü içinde yapılması 

durumunda toplam bedele %10 ıskonto uygulanacaktır. 

4- Teklifimiz son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir. 

5- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya 

başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla 

teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 

6- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı 

biliyor ve kabul ediyoruz. 

7- İhale konusu alım ile ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer 

işlerde, İdarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde 

olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

http://www.tohumotizm.org.tr/
mailto:info@tohumotizm.org.tr

