KILIÇ MÜHENDİSLİK MİMARLIK
VE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

<Teklif sahibinin adı ve (varsa) anteti>

HİZMET ALIMI İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU
Tarih: 06/11/2019

Firma Adı (ticari
unvanı)

:

Kılıç Mühendislik Mimarlık
ve Tarımsal Danışmanlık

Adresi

:

Ardahan Caddesi No:28 KARS

Hizmetleri

Vergi no

:

4541241145

Telefon

:

(0474) 152 45 45

Vergi dairesi adı

:

Kars Vergi Dairesi

Faks

:

(0474) 152 45 46

Ticari Sicil No

:

32352

e-posta

:

kilic@kilic.com.tr

Süt Ürünleri A.Ş. Değirmendere Köyü Kağızman/KARS

100 Başlık Süt İnekçiliği Tesisi Kurulması yatırımı kapsamında, 20.10.2019 tarihli
teklif davet mektubunuz ile istemiş olduğunuz hizmet alımına ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet
mektubuna ve eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve 10.01.2020 tarihine kadar geçerli
olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

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

(Aşağıdaki tabloda yazılan isimler, teknik özellikler ve miktarlar sadece örnektir)

TEKLİF FİYATLARI
No
1

Hizmetin Adı

Özellikler

Fiyatı (vergiler
hariç)
İş
planı
TKDK’nın
web
sitesinde
yer
alan
iş
planı
ve
İş Planı Hazırlığı
12.000 TL
(teknik
Proje teknik proje formatına uygun.
Hazırlama süresi 3 (üç) gün ve hazırlık aşamasında
dahil)
çalışan personel sayısı 2 (iki)

(B3 iş planı sunulan 302 projelerinde teknik
proje hazırlanması zorunlu olmaması nedeniyle
teknik proje hariç fiyat verilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.)
2

3

3

4

Statik
Hazırlığı

Proje Aşağıda tahmini özellikleri verilen yapılar için Statik

proje hazırlanacaktır.
- Betonarme temel-üst yapı ile çelik karkas yapıdan
oluşan brüt 5.706 m² büyüklüğünde (Çelik
karkas yapı 2.430 m²) Sağmal Ahır Yapımı
- Yem Deposu İnşaatı
- Brüt 305 m² büyüklüğünde betonarme Gübre
Çukuru Yapımı
- Brüt 665 m² büyüklüğünde Silaj Çukuru Yapımı
Mimari
Proje Aşağıda tahmini özellikleri verilen yapılar için
Mimari Proje hazırlanacaktır.
Hazırlığı
- Betonarme temel-üst yapı ile çelik karkas yapıdan
oluşan brüt 5.706 m² büyüklüğünde (Çelik
karkas yapı 2.430 m²) Sağmal Ahır Yapımı
- Yem Deposu İnşaatı
- Brüt 305 m² büyüklüğünde betonarme Gübre
Çukuru Yapımı
- Brüt 665 m² büyüklüğünde Silaj Çukuru Yapımı
Elektrik Tesisatı Aşağıda tahmini özellikleri verilen yapılar için
Elektrik Tesisat Projesi hazırlanacaktır.
Proje Hazırlığı
- Betonarme temel-üst yapı ile çelik karkas yapıdan
oluşan brüt 5.706 m² büyüklüğünde (Çelik
karkas yapı 2.430 m²) Sağmal Ahır Yapımı
- Yem Deposu İnşaatı
- Brüt 305 m² büyüklüğünde betonarme Gübre
Çukuru Yapımı
- Brüt 665 m² büyüklüğünde Silaj Çukuru Yapımı
Mekanik Tesisatı Aşağıda tahmini özellikleri verilen yapılar için
Mekanik Tesisat Projesi hazırlanacaktır.
Proje Hazırlığı
- Betonarme temel-üst yapı ile çelik karkas yapıdan
oluşan brüt 5.706 m² büyüklüğünde (Çelik
karkas yapı 2.430 m²) Sağmal Ahır Yapımı
- Yem Deposu İnşaatı
- Brüt 305 m² büyüklüğünde betonarme Gübre
Çukuru Yapımı
- Brüt 665 m² büyüklüğünde Silaj Çukuru Yapımı

15 000-TL

10.000 TL

8.000 TL

7.000 TL

GENEL TOPLAM
52.000 TL
NOT: Yukarıdaki tabloda verilen bütün fiyatlar KDV ve tüm vergiler hariç olarak
verilmiştir.

TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER
1- Tarafınızca 20.10.2019 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 teslim
giderleri, sigorta vb. giderleri hariçtir.
3- Teklifimiz 10.01.2020 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- Bu teklif kapsamında hazırlanacak iş planı, teknik proje, mimari, statik, tesisat ve diğer
projelerin tümüyle projenize özel ve orijinal olarak hazırlanacağını taahhüt ediyoruz.
6- AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil
olmadığımızı beyan ediyoruz.
7- Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir
ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.
8- Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması
durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.
Teklif kapsamında sunulan taahhütler ve belgeler:
Zamanlama
 Teknik şartnamede belirtilen iş planı ve teknik proje dışındaki tüm işler, hizmet alımı
sözleşmesinin imzalanmasına müteakip en geç 15 gün içerisinde tamamlanacak ve teslim
edilecektir.
 İş planı, yatırım kapsamında tüm alımlara ilişkin tekliflerin belirlenmesine müteakip en geç
15 gün içerisinde tamamlanacak ve teslim edilecektir.
 İş planı hazırlığı aşamasında gerekli olacak bilgiler tarafınızdan sağlanacaktır.
Personel ve Ekipman
 Bu Teknik şartnamede belirtilen hizmetlerden sorumlu olacak personelin isimleri, CV’leri
ve irtibat bilgileri, hizmet alım sözleşmesinden önce tarafınıza bildirecek ve tarafınızdan
uygun görülmesi halinde hizmet alım sözleşmesinde bu isimler yer alacaktır.
 Firmanız, sağlanacak hizmet ile ilgili yeterli görülmeyen personeli değiştirme hakkına sahip
olacaktır.
 Hizmet alımı ile ilgili tüm ekipmanlar tarafımızdan tarafından temin edilecek, hizmet alımı
ile ilgili çalışacak personelin tüm masrafları firmamıza ait olacaktır.

