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Not 1: Fi1 ;tlar KDV hari , varsa stopaj ;

alrnmayacaktrr.

Not 2: Alternatif teklif ve ilme)'eceir.tir.

Not 3: Tei<,if edilen malz,:'melerin marka
belirti lecektir. Talep edi I c.",den iarkl r gra

Not 4: Mal/Hizmet teslin tarihi mutlaka
tarihini muteakip baglar.

Not 5: Verilen teklif belg,.si {izerinde fin
almahdlr.

Not 5: Verilen teklif mek.rrbuna ait teknr
ifadesiyle fiima kaqesi ve yetkirinin imz:.

Not 7: Teklif mektuplan ,-rkanCa bolirti
degerlenciirilmeyecektir.

Not 8: Idare gerek gordii!i takdirde sozl

Not 9: Kargo ile yaprlan ...:slimatlar da n
sorumlu deIildir.

Not 10: Yasakh firmalar :klif veremez.
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, alternatif teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktrr. Krsmi teklif verilebilir.
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Proje Birirnine teslim edilmelidir. Siire igerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu

: teminat isteyebilir. Tiim yasal vergi, resim ve harglar ytiklenici firmaya aittir.

.asr, eksik grkmasr, deforme olmasr veya rizellipini kaybetmesi halinde idaremiz
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