GÖRÜNTÜ TABELA-REKLAM A.Ş.
<Teklif sahibinin adı ve (varsa) anteti>

GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU
Tarih: 10/12/2019

Firma Adı (ticari
unvanı)

: Görüntü Tabela-

Adresi

: Iğdır Caddesi No:15 KARS

Reklam AŞ

Vergi no

: 2225454114

Telefon

: 0 474 224 47 48

Vergi dairesi adı

: Kars Vergi Dairesi

Faks

: 0 474 224 47 49

Ticari Sicil No

: 5245414

e-posta

: goruntu@goruntu.com.tr

Süt Ürünleri A.Ş. Değirmendere Köyü Kağızman/KARS

100 Başlık Süt İnekçiliği Tesisi Kurulması yatırımı kapsamında, 18.11.2019 tarihli
teklif davet mektubunuz ile istemiş olduğunuz görünürlük kapsamındaki alıma ilişkin fiyat
teklifimiz, teklif davet mektubuna ve eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve 10.07.2020
tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

EKLER:
1. Teklif fiyatları
2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler
3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi
4. Teknik şartnamenin imzalanmış fotokopisi
5. Ortaklık belgesi/ nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti
6. Faaliyet belgesi/faaliyet alanını gösteren belge

TEKLİF FİYATLARI
No

1

Malın Adı

Tabela

Teknik
Özellikler/Özellikler

Menşei

Birimi

Miktarı

Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

(vergiler
hariç)

(vergiler hariç)



100X150 cm
boyutunda olacak
Türkiye
 Yerden yüksekliği
1,5 metre olacak
 Polikarbon üzerine
baskı yapılacak
 Kenarları metal
çerçeve ile
kaplanmış olacak.
TKDK
Görünürlük
Rehberi’nde yer alan
bilgileri içerecek

adet

GENEL TOPLAM

Garanti ve Bakım Şartları:
 Her türlü hava koşullarına karşı 2 yıl garantili olacak,
 Gerekli bakımlar tarafımızca yapılacaktır.

1

500 TL

500 TL

500 TL

TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER
1- Tarafınızca 18.11.2019 tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş,
okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2- Teklif fiyatlarımız; KDV ve tüm vergiler hariç olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda
malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma
vb. giderleri hariçtir.
3- Teklifimiz 10.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.
4- Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul
edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
5- Teklifimizde yer alan tüm malların menşelerinin doğru olduğunu, teklifimizin kabul edilmesi
durumunda bu kalemlerin menşe belgesi veya menşe belgesi yerine geçebilecek belgeleri en
geç malın teslim aşamasında tarafınıza sunmayı taahhüt ediyoruz.
6- Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni
olduğunu taahhüt ediyoruz.
7- AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil
olmadığımızı beyan ediyoruz.
8- Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir
ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.
9- Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması
durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.

