BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Ġhale kayıt numarası : 2016/XXXXXX
A1

B2

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı
ve Kısa
Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

1

16.003/MK

m³

25,287

2

17.136

m³

7,608

3

18.189

m²

100,000

4

21.001

m²

18,150

5

23.176

kg

1235,124

6

25.001/1

m²

45,000

7

25.003/1

Basınç dayanımı
C 12/15 (250
dozlu) olan
demirsiz beton
Ocak taşı ile
blokaj yapılması
Doğal parke
taşı, beton plak,
adi kaldırım ve
blokaj
sökülmesi
Ahşaptan
yapılan seri
kalıp (plaklar,
palplanş, kazık,
tahkimat
blokları,
babalar,
bordürler, saha
betonları, her
türlü lentolar,
merdiven
basamakları ve
benzeri işler
için)
Çeşitli demir
işleri yapılması
ve yerine
konulması (her
çeşit merdiven,
balkon, köprü,
korkuluklar,
pencere ve
bahçe
parmaklıkları,
çatıya çıkma,
fosseptik ve
benzeri yerlere
yapılan
merdivenler,
ızgara ve
benzeri işler)
Ahşap
yüzeylerin boya
işlemine hazır
hale getirilmesi
Boyası
bozulmuş ahşap
imalatın iki kat
sentetik boya ile
boyanması

m²

45,000

Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)

Tutarı (Para
birimi
belirtilerek)

Standart Form  KĠK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli

8

25.016/1

9

25.116/A6/A

10

27.581/MK

11

MSB.611/A

12

MSB.690

13

ÖZBF 002

14
15

ÖZBF 008
ÖZBF 016

16

ÖZBF 035

17
18

ÖZBF 126
ÖZBF 201

Demir imalatın
iki kat
antipas,iki kat
sentetik boya ile
boyanması
40 X 40 X 3 cm
Kauçuk Yer
Döşemesi
200 kg çimento
dozlu tesviye
tabakası
yapılması
Normal
Çimentolu ve
Pürüzlü Yüzeyli
Mermer Pirinçli
Suni Taş Sıva
(Taraklı
Mozaik)
Yapılması
Taraklı Mozaik
Döşeme
Kaplaması
Yapılması
Ġki Kaydıraklı
Oyun Seti
Çöp Kutusu
8 adet Ahşap
Tahtalı Oturma
Bankı
240 cm X 250
cm X 260 cm
Prefabrik Bekçi
Kulübesi
Rulo Çim
AYDINLATMA
DĠREĞĠ VE
ARMATÜRÜ

m²

56,075

m2

252,870

m²

615,865

m²

164,210

m²

362,995

adet

1,000

adet
adet

12,000
24,000

adet

1,000

m2
adet

516,928
9,000
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.
Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece
ayrı ayrı düzenlenecektir.
Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve Ġmza 3

1
1

Bu sütun idarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi
halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır
2

Standart Form  KĠK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
XXXXXXXXXXXX (İHALE MAKAMI)
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
İdarenizce ihaleye çıkarılan XXXXXXXXXXXXXXX PARK ALANI YAPIM İŞİ işine
istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun
ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat
tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı
Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği
hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı
talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve
talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ]
ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.

[bankanın adı]
[bankanın şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

NOT:

1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.

------------------------------------------------------------Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2
4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih , idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir
tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.
1

Standart Form — KİK023.1/Y
Geçici Teminat Mektubu

İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici - İş Bitirme)
Sayı :

Tarih : ..../...../..........

1. İş sahibi ( a )
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası
3. İşin yapıldığı yer
4. Uygulanan yapı tekniği ( b )
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı
6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No
7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve
gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları
8. İlk sözleşme bedeli (c )
9. Toplam sözleşme bedeli ( ç )
10. Gerçekleştirilen iş tutarı ( d )
11. Sözleşme tarihi
12. Sözleşme devredilmişse ; ( e )
a. Devir tarihi ( f )

:
:
:
:
:
:
:

b. Devir tarihindeki iş tutarı ( g )
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( ğ )
13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( h )
14. Belge tutarı ( ı )

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

İMZA

( a )
( b)

( c )
( ç )
( d)
( e )
( f)
(g)
(ğ)
(h)
(ı)

AÇIKLAMALAR
Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş sahibinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.
Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton
gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır.
Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.
İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır.
İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı
yazılacaktır.
Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.
Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.
Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla
tutarı yazılacaktır.
İşin gerçekleşen toplam tutarından (10) devir tarihindeki iş tutarının (12.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi/tasfiye tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, yapı kullanma izin
(iskan) tarihi yazılacaktır.
Gerçekleşen iş tutarı, varsa idarece verilen malzeme tutarı da dikkate alınarak yazılacaktır. Kamu sektörüne taahhüt edilen
işlerde sözleşme devredilmişse, ilgisine göre devir tarihinden önce veya sonrası iş tutarı yazılacaktır.

Standart Form  KİK026.1/Y
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
Sayfa: 1
İşin Adı : XXXXXXXXXXX PARK ALANININ YAPIM İŞİ
No

İş Grubunun Adı

Tutarı

Yüzdesi
(%)

01 ANA GRUP
01

İNŞAAT İMALATLARI

02

NAKLİYE

2,8541

03

BİTKİSEL SULAMA

5,8721

04

ELEKTRİK TESİSAT İMALATI

6,1071

05

BİTKİSEL

7,1497

78,0171

-ANA GRUP Toplamı

100, 00--

GENEL TOPLAM

100,00--

Oska/017

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
İhale kayıt numarası : 2013/XXXXXXX
tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan XXXXXXXXXXXXXXX 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
idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.
XXXXXXXXXX (İHALE MAKAMI)

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından
pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, 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 akdolunacak 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 XXXXXXXXXX (İHALE MAKAMI) yetkili olacağını, 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 iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının
teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra no

Ortağının adı ve
soyadı/ticaret unvanı

Ortaklık oranı

Tebligat adresi

1)
2)
3)
...)
n)

PİLOT ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

Standart Form ― KİK021.0/Y
İş Ortaklığı Beyannamesi

KESİN TEMİNAT MEKTUBU
XXXXXXXXXXXXXX (İHALE MAKAMI)
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]„nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı
ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı
[kesin teminatın tutarı]………..1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü
anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen
yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz
üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve
beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe
kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı
takdirde hükümsüz olacaktır.
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT:

1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına
yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası
cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

------------------------------------------------------------Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2
Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak
idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.
1

Standart Form — KİK023.2/Y
Kesin Teminat Mektubu

XXXXXXXXXXXXXXXXX PARK ALANININ YAPIM İŞİ YAPILMASI İŞİNE AİT MAHAL LİSTESİ
Sıra
no

MAHAL

1
1.1

YÜRÜYÜŞ YOLLARI
PARK İÇİ DÖŞEMELER ANDEZİT DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Toprak kazılması + Zeminin sıkıştırılması + 15 cm Blokaj Yapılması + 10 cm 250 doz demirsiz beton + 2,5 cm yapıştırma harcı + 30cm*4cm* serbest boy ANDEZİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI (detayında gösterilen şekilde) +
Merdiven kaplaması yapılması ve 10cm x15cm x 50 cm boyutlarında ANDEZİT bahçe bordürü YAPILMASI
KAUÇUK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI YÜRÜME YOLU VE KONDÜSYON ALANI
Toprak kazılması + Zeminin sıkıştırılması + 15 cm Blokaj Yapılması + 10 cm 250 doz demirsiz beton + 2,5 cm tesviye betonu 40*cm*40cm*3 cm karo plaklarla KAUÇUK DÖŞEME KAPLAMASI (detayında gösterilen şekilde ) ve 10cm
x15cm x 50 cm boyutlarında ANDEZİT bahçe bordürü YAPILMASI

1.2

1.3

75*30*15 CM BOYUTLARINDA PAHLI HER RENK BORDÜR DÖŞENMESİ
Sınır elamanı olarak döşenecektir. toprak kazılması + Zeminin sıkıştırılması + 15 cm Blokaj Yapılması + 10 cm 250 doz demirsiz beton + 75*30*15 cm boyutlarında pahlı her renkte bordür döşenmesi

2

ÇOCUK OYUN ALANI

2.1

Döşeme
toprak kazılması + Zeminin sıkıştırılması + 20cm yüksekliğinde 32 mm mıcır + 0.7 cm yıkanmış elenmiş 20 cm yüksekliğinde çakıl + 10 x 15 x 50 cm boyutlarında andezit bahçe bordürü

2.2

KUM HAVUZU toprak kazılması + Zeminin sıkıştırılması + 20cm yüksekliğinde 32 mm mıcır + 0.7 cm yıkanmış elenmiş 20 cm yüksekliğinde kum + 10 x 15 x 50 cm boyutlarında andezit bahçe bordürü

2.3

ÇOCUK OYUN GRUBU
Çocuk oyun gurubundaki (projesinde belirtilen oyun gurupları) üç kaydıraklı oyun seti ve

tahtarevalli nin projesinde ,detayında belirtildiği şekilde ve şartnamesine uygun olarak yapılması ve yerlerine montajının yapılması.

3
3.1

OTURMA MEKANLARI
OTURMA BANKLARI : Oturma banklarının (8 tahtalı) projesinde , detayında belirtildiği şekilde ve şartamesine uygun olarak yerlerine montajının yapılması

3.2

AĞAÇ ALTI OTURMA BANKI detayında belirtildiği şekilde ve şartamesine uygun olarak yerlerine montajının yapılması

4

PERGOLELER

4.1
5.
5.

Pergolelerin detay projesine uygun olarak demirli betonarme kolonların yapılması profil köşebentten demir iskeletinin hazırlanması 5cmx10 cm ahşap lataların trifon ile iskelete monte edilmesi (detayında gösterilen şekilde) ve şartnamesine
uygun olarak yapılması ve projesinde gösterilen yerlerine montajı Betonarme kolonların 2*30* serbest boy andezit plaklarla ile kolon duvarlarının kaplanması kaplanması
ÇÖP KOVALARI
Projesinde belirtilen detay projesine ve Şartnamesine uygun olarak hazırlanan çöp kovalarının yerlerine montajı

6

KODÜSYON ALETLERİ

6.1

Teknik şartnamesine uygun olarak yapılan

7

ELEKTRİK

kondüsyon

aletlerinin projesinde gösterilen yerlere montajının yapılması

7.1

Park aydınlatma tesisatı + Aydınlatma direkleri ve Armatürlerinin (komple) elektrik tesisat Projesi , detay projesi ve Şartnamesine uygun olarak hazırlananması ve aydınlatma direklerinin yerlerine montajı

8

BİTKİSEL SULAMA TESİSATI

8.1
9

Bitkisel Sulama
BİTKİSEL

9.1

Projesine

tesisatı projesinde ve detaylarında gösterilen şekilde teknik şartnamesine uygun yapılarak çalışır durumda kullanıma hazır hale getirilmesi..

ve teknik şartnamesine uygun olarak bitkisel uygulamanın yapılması

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
………….… ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA
….. /….. /.....
2009/XXXXX
İhale Kayıt Numarası
XXXXXXXXXX PARK ALANI YAPIM ĠġĠ
İhalenin adı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye iliĢkin ihale dokümanını oluĢturan tüm belgeler
tarafımızdan okunmuĢ, anlaĢılmıĢ ve kabul edilmiĢtir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif
geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif
verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları
kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) Ġhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara iliĢkin olarak durumumuzda değiĢiklik olması halinde buna iliĢkin belgeleri
Ġdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleĢme imzalanmadan önce ihale
tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda
olmadığımıza iliĢkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere
uygun olarak Ġdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu iĢe kendimiz veya baĢkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli
durumundayız.
5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum/
elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2
6) Ġhale konusu iĢin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam .........( teklif edilen toplam bedel, para birimi
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır)................. anahtar teslimi götürü bedel 3 üzerinden yapmayı kabul ve
taahhüt ederiz.4
Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
KaĢe ve Ġmza5
1

Türk vatandaĢı gerçek kiĢiler 11 rakamdan oluĢan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
Ġstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.
3
Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma iliĢkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı
ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir .
4
Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, 6 ncı madde aĢağıdaki Ģekilde düzenlenecektir:
“6) Ġhale konusu iĢin [aĢağıdaki kısmını/kısımlarını] Katma Değer Vergisi hariç toplam.....( teklif edilen toplam bedel, para
birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır)......... anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt
ederiz.
“……… Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)
………... Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)
…… … Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)
Toplam : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”
2

5

Teklif vermeye yetkili kiĢi tarafından imzalanacaktır. Ortak giriĢim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün
ortaklar veya yetki verdikleri kiĢiler tarafından imzalanacaktır.

Standart Form  KĠK015.2/Y
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu

