Ek1.b-a: Teklif Vermeye Davet (Mal Alımları İçin)
Tarih:20.06.2018

1.

Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:
4 adet 1500 tonluk çelik silo

2.
Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için
birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.
3.

İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:
Bozburun mah. menderes Bulvarı İnceoğlu Un Fabrikası No: 246 Merkezefendi/Denizli
Telefon :
0 258 371 83 00
Faks
:
0 258 371 83 02

4.
Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil
olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.
TEKLİF VERECEK POTANSİYEL TEDARİKÇİLER TARAFINDAN;
-

Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,
Vergi levhası,
Yerli malı belgesi, (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için)
Makine ekipmanlar için (özel imalat makineler hariç) Deney Raporu, TSE ve/veya CE belgesi
Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi,
Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge,
Üretici veya ana bayi değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si)

teklif ekinde verilecektir.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMANIN BAŞLIKLI KÂĞIDINA VE YATIRIMCIYA HİTABEN DÜZENLENMELİ
VE TEKLİF MEKTUPLARINDA;
-

Mutlaka tarih,
Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,
Tekliflerin geçerlilik süreleri,
Teklif fiyatı açık olarak ( yazı ve rakam ile) belirtilmelidir. (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler
dahil/hariç, vb.)
Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
Mal alımlarında tedarikçiden teklif alınması halinde, tedarikçiler tekliflerinin ekinde Banka Referans Mektubu
vermek zorundadırlar. Bu Banka Referans Mektubu eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak
değerlendirilecektir. Üretici firmalardan bu belge istenmeyecektir.

İhaleye davet veren Tedarikçi vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu
olmadığına ait Taahhütname verecek olup ihale üzerinde kaldığında GTHB İl Müdürlüğünden İhale Onayı alma aşamasında
vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ait belgeleri verecektir. Bu
belgeler Tedarikçi tarafından yatırımcıya verilecek olup bu belgeler tamamlanmadan ihaleye onayı verilemeyecek ve ihale
iptal edilecektir.
5.
Teklifler en geç 09.07.2018 tarihi saat 13:00 kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir. Teklif zarfları 3.
paragrafta belirtilen adreste teklif sahiplerinin huzurunda 09/07/2018 tarihi saat 13:15’de açılacaktır.
6.
Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen
Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak
Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.
(I)
FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç
olarak verilecektir.
Teslim Adresi: Bozburun mah. menderes Bulvarı İnceoğlu Un Fabrikası No:246 Merkezefendi/Denizli
(II)
DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler,
adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı
veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.
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(III)
TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı
tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.
7.

Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon :
Faks
:

0 258 371 83 00
0 258 371 83 02

Saygılarımla,

Ahmet İnceoğlu
İNCEOĞLU MAK. SAN.TİC. A.Ş

Bozburun mah. menderes Bulvarı İnceoğlu Un Fabrikası No:246 Merkezefendi/Denizli
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