
 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

 

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
 

                                                                                                                  

04.01.2022 

İhale Kayıt Numarası  2021/835164 

İhalenin adı Kimyevi Gübre Alımı. 

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı  

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise)  

Vergi Kimlik Numarası  

Tebligat adresi  

Telefon ve Faks numarası  

Elektronik posta adresi (varsa)  

      

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 idari şartnamenin 9 ve 10.ncu maddesinde belirtilen durumlarda olmadığımızı, ihale 

konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten 

birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 

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

durumundayız.  

4) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama 

tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat 

yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul 

etmiyorum.]   

5)  İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi 

için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç   [ Teklif edilen toplam bedel, 

para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve 

taahhüt ediyoruz.  

        Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren otuz (30) takvim günü geçerlidir. 

          

             Gereğini arz ederim/ederiz.  04.01.2022 

 

 

 

          
 

                                                                                                            Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı  

                                                                                                                         Kaşe ve İmza 

 

 

 

 

 
Not.: Teklif 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                                                                                                                                  
                                      

  1/2



 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1 

 
 
 

İhale Kayıt Numarası: 2021/835164 

 

 

 
                              Adı v Soyadı/Ticaret Unvanı 

                                                 
1 2/2 

S.No. KİMYEVİ GÜBRENİN CİNSİ   MİKTARI 

 

Teklif Edilen Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1. Üre (%46) Granül 247.550 Kg. …..………….TL/Kg. …..………………….TL 

TOPLAM…………………………………………………………………………..………………………….: …………………….-TL 



 

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ 

 
 

 

İhale Kayıt Numarası: 2021/835164 
 

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan Kimyevi 
Gübre alım işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu 

takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş 
bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme 

imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot 
ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır. 

 
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare 

tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş 
olduğumuz müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün 

ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün 
hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına 

hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve 
kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza 

yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi 
takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili 

olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak 
dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak 
ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini 

ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
 

Sıra no 
Ortağının adı ve 

soyadı/ticaret unvanı 
Ortaklık oranı Tebligat adresi 

1)    

2)    

3)    

...)    

n)    

 

 

PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 

 
 

 
 

 
 

 
İş Ortaklığı Beyannamesi 

 



 

 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 
 

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 
İdarenizce ihaleye çıkarılan Kimyevi Gübre alım işine istekli sıfatıyla katılacak olan 

[isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek 

üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ……….  
[bankanın adı] garanti ettiğinden, ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici 

teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm 
ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya 

çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin 

idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar 
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya 

yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve 
beyan ederiz. 

 
Bu teminat mektubu …../…../….  tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 

geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 

olacaktır. 

 

 
[bankanın  adı] 

[bankanın  şubesinin adı] Şubesi 
[banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 
 

 

 

 

 

 

 

NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi 
kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk 

Lirası üzerinden düzenlenecektir. 

 
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi 

durumunda; istekliler,  teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi  cinsinden düzenleyeceklerdir. 

 
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; 

mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi 

cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat 
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.  


