
Standart Form ─ KİK015.3/M 
Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 
DEMİRĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

.. /.. /.... 
İhale Kayıt Numarası  2020/01 
İhalenin adı  

Teklif sahibinin adı ve 
soyadı/ ticaret unvanı 

 

Uyruğu  
TC Kimlik Numarası1 
(gerçek kişi ise) 

 
 

Vergi Kimlik Numarası  
Adresi  
Telefon ve faks numarası  

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm 
belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 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)İhale 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 ilişkin olarak durumumuzda değişiklik 
olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise 
sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) 
ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat 
ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt 
ediyoruz.(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.)Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki 
faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde 
kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 
sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı]istekli 
durumundayız.2 

4) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.)İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan 
kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]3her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar 
üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve 
yazı ile yazılacaktır.]bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 

 

 
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı 

Kaşe ve İmza4 

...................................................................... 
1     İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 
2Yerli malı teklif edenler  lehine  fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif 
edilmesi  lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesini 
ekleyecektir.  
İdare tarafından yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajının tanınmadığı ihale de  bu dipnota yer verilmeyecektir.  
3 (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.)Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. 
Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve  teklifine uygun  ibareyi seçecektir. 
4Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki 
verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.   
 
EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli   
 



Standart Form ─ KİK015.3/M 
Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

 
 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 
İhale kayıt numarası :2020/01 
 

 A1   B2 
Sıra No Mal 

Kaleminin 
Adı ve Kısa 
Açıklaması 

Birimi Miktarı Teklif Edilen 
Birim Fiyat 
(Para birimi 
belirtilerek) 

Tutarı (Para 
birimi 

belirtilerek) 

1 1 Adet Audi 
A8L Siyah 
araç 

adet 1   

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)  
 
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır. 
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak 
düzenlenecektir.  

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 

Kaşe ve İmza 3 
 
1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır. 
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 
3(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak 
imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların 
yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.        
        2/2 



                                       Standart Form – KİK030.0/M 
Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 

 

ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER 
Adayın/İsteklinin 

Ticaret unvanı:  
Vergi kimlik numarası:  
MERSİS numarası:  
Bağlı olduğu ticaret sicil 
müdürlüğü/sicil 
numarası: 

 

Ortakların/Üyelerin/Kurucuların1 

Adı, soyadı/ticaret unvanı 
T.C. kimlik 

numarası/Vergi kimlik 
numarası 

Ortaklık 
oranları (halka 

arz edilen 
hisseler hariç) 

Varsa Ticaret Sicil 
Gazetesi tarih ve 

sayısı 

    
Yönetimdeki Görevlilerin2  

Adı, soyadı/ticaret unvanı 
T.C. kimlik 

numarası/Vergi kimlik 
numarası 

Tüzel kişilikte 
yürüttüğü 

görevi 

Varsa Ticaret Sicil 
Gazetesi tarih ve 

sayısı 
    

 
İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam 

ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin 
yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime 
yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.  
 
 
 
              Düzenleyen Yetkilinin3  
                      Adı Soyadı 
                        Görevi  
          Tarih, Mühür/Kaşe ve İmza  
 
Ekler: 

                                                 
1 Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka arz edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır.    
2 Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar 
da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişi sayısı kadar satır açılacaktır. 
3 Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması 
gerekmektedir. 
Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 nci maddesi uyarınca tüzel kişi aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak; aday veya 
isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir. 
Not2: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve 
sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda 
yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.  
Not:3 Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak, 
bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 nci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır.   

Başvuru Yapmaya/Teklif 
Vermeye Yetkili Kişinin 

Adı Soyadı 
Tarih, Kaşe ve İmza 
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