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Not l: Fi1'atlar KDV hari: , varsa stopaj i
ahnmayacaktrr.

Not 2: Alternatif teklif ve .rilme;-ecektir. 'r

Not 3: Teklif edilen malz..rnelerin marka
belirtiIeceLtir. Talep ediIl.rden farkli gra

Not ,1: Ma.liHizmet teslin tarihi mutlaka
tarihini rri".lteakip baqlar.

Not 5: Verilen teklif belg"si iizerinde firr
almahdrr.

Not 6: Verilen teklif mekr.rbuna ait tekni
ifadesiyle iirma kaqesi ve ,t'etki!inin imzi

Not 7: Tekiif mektuplan I'ukanda belirti
degerlendirilmeyecektir.

Not 8: Idare gerek gordiili takciirde stizl

Not 9: Kargo ile yaprlan ,;slimatlar da n-

sorurnlu deSildir.

Not 10: \'a-sakh firrnalar .:klif 'veremez.
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rsr olarak verilecektir. Tlirk lirasr haricinde verilen teklifler de[erlendirmeye

: alternatif teklifler degerlendlrmeye ahnmayacaktrr. Krsmi teklif verilebilir.

aialog numaralarr ile gramajlai:, safhk dereceleri ve varsa di$er cizellikleri mutlaka
1 teklifleri degeriendirilmeyecektir.
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: Proje Birimine teslim edilrnelidir. Siire igerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu

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