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Konu: Oda Logolu Havlu Tedariki Hk

SAYIN YETKİLİ

Kurumumuz tarafından teklif alınmak suretiyle ekte yer alan şartname koşullarında ve görsellerde belirtilen 
şekliyle 500 adet havlu tedarik edilecektir.
İlgili malzemelere ait fiyat teklifinizi en geç 03.01.2022 Pazartesi Saat: 11:30 'a kadar KDV DAHİL olarak 
bildirmenizi önemle rica ederiz.

 E-imzalıdır
Mehmet ÇÜÇEN

Genel Sekreter

EK :
Logo görselleri

Servis/Sayı : 90023471-949-1397                          Tarih :  30/12/2021
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Kurumumuz tarafından teklif alınmak suretiyle aşağıda özellikleri belirtilen 500 adet havlu tedarik 
edilecektir.

İlgili malzemelere ait fiyat teklifinizi en geç 03.01.2022 Pazartesi Saat: 11:30 ’a kadar bildirmenizi 
önemle rica ederiz.

*Tekliflerin; aşağıda belirtilen tabloya  KDV DAHİL olarak yazılması gerekmektedir.

*Tekliflerinizi kapalı zarf içerisinde ve hem teklifin altına hem de zarfın üzerine ıslak imzalı olarak 
tarafımıza iletiniz.

*Teklifte sunulan fiyatlar malzemenin teslimine kadar geçerli kalacaktır.

*Malzemeler kurumumuzun sipariş tarihinden itibaren 15 iş günün de teslim edilecektir. Malzeme 
teslimi ile faturanın tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

*Teslimi gerçekleşmeyen ürünlerin olması durumunda;
-Malzemenin teslim süresi bitiminde (7 iş günü) teslimin gerçekleştirilmeme sebebini belirtir dilekçe 
tedarikçi tarafından kurumumuza teslim edilecektir.
-Teslimi gerçekleşmeyen ürünler için bir sonra ki en düşük fiyatı veren firmadan alım yapılacaktır.

*Malzemelerin ücreti faturanın tarafımıza tesliminden itibaren 7 iş günü içinde ödenecektir. Odamıza 
borcu bulunan tedarikçinin keseceği faturadan; odaya borcu mahsup edilerek kalanı ödeme 
yapılacaktır

*Odamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine 
yapmakta tamamen serbesttir.

HAVLU TEKNİK ÖZELLİK

 Havlu ebat: 90x150cm / 630gr adet ve hav bükülü iplik ( çift kat ) olacak.
 Bitmiş ağırlık 630 gr.
 2 adet logo nakışlı.
 Logo çapları 12 cm. (2 adet kurum logosu)
 Logo yerleri: Dar kenarın sağ ve solu, kenarlardan 10 cm. içeride. 
 Sağ logo MUTSO, sol logo YÜZME MARATONU LOGO,
 Havlu kenarları kumaş kıvırmalı dikişli,
 Birim fiyatı: 
 500 adet toplam fiyat (KDV dahil)

BİRİM KDV DAHİL FİYAT  
500 ADET İÇİN KDV DAHİL FİYAT  

*Havlulara uygulanacak olan logolar oda tarafından tedarikçiye iletilecektir.

*Havluların görselleri teklif ekinde yer almaktadır. Buna uygun havlu dışında havlu kabul 
edilmeyecektir.

*Havluların teslimatı Odanın Datça Temsilciliğine teslim edilecektir. Nakliye bedeli tedarikçiye aittir.








