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Konu: Temizlik malzeme alımı hk.

SAYIN YETKİLİ

Kurumumuz tarafından teklif alınmak suretiyle ekteki listede özellikleri belirtilen temizlik 
malzemeleri ekte belirtilen şartnameye göre tedarik edilecektir.

 
Tekliflerinizi her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak kapalı zarf içinde ve varsa numuneleriniz ile en 

geç 28.02.2022 Pazartesi Saat: 12:30'a kadar Satın Alma Sorumlusu Deniz Yamasan Barut'a  teslim 
etmenizi önemle rica ederiz.

 E-imzalıdır
Mehmet ÇÜÇEN

Genel Sekreter

EK :
1- Ek-1 (Tedarik edilecek malzemenin listesi)
2- Ek-2 (Şartname)

Servis/Sayı : 90023471-930-225                          Tarih :  25/02/2022

25/02/2022225

http://www.mutso.org.tr/
mailto:muglatso@tobb.org.tr


EK :1

SIRA NO ÜRÜN ADI MARKASI (*) MARKAYA GÖRE PAKET ÖZELLİĞİ ÜRÜN ÖZELLİĞİ 2022 YILI İHTİYACI BİRİM
KDV DAHİL

TOPLAM TUTAR
1 KARTON BARDAK BENCUP 1 KOLİ : 40 PAKET : 2000 ADET 4oz/112 ml 16000 ADET
2 KÜÇÜK ÇÖP TORBASI GÜÇ PLAST 1 KOLİ : 50 RULO : 2000 ADET 10 LT/40*50 500 RULO
3 BÜYÜK ÇÖP TORBASI VURAL 1 KOLİ : 20 RULO : 2000 ADET 90 LT/J400 80*110 400 RULO
4 KRİSTAL BARDAK ROLL-UP 1 KOLİ : 40 PAKET : 1000 ADET 180CC 1000 ADET
5 MUAYENE ELDİVENİ DOLPHİN 1 KOLİ : 10 PAKET : 2000 ADET PUDRASIZ-NİTRİL-MAVİ- MEDİUM 30 PAKET

TOPLAM 

* Ürünlerde marka belirtilmiştir.Belirtilen ürün yerine başka ürün fiyatı verilmiş ise numune gönderilmesi istenmektedir.



EK:2

TEMİZLİK MALZEME ALIMI ŞARTNAMESİ

Kurumumuz tarafından teklif alınmak suretiyle ekteki listede özellikleri ile belirtilen temizlik 
malzemeleri tedarik edilecektir.

Yapılacak satın alma şartlarımız aşağıdaki gibidir:

*Malzemelere ait fiyat teklifinizi ekte ki tabloya uygun doldurmanızı rica ederiz.
*Malzemelerin ücreti faturanın tarafımıza tesliminden itibaren 7 iş günü içinde ödenecektir.Odamıza 
borcu bulunan tedarikçinin keseceği faturadan; borcu mahsup edilerek kalanı ödeme yapılacaktır.
*Alımlar genel toplamı en düşük olan firmadan değil; malzeme bazında en düşük fiyatı veren 
firmadan yapılacaktır.
*Kurumumuz tarafından gelen teklifler değerlendirildikten sonra; siparişin verildiği tarihten itibaren 
ürünler en geç 7 iş günü içinde tedarikçi tarafından teslim edilmelidir.7 iş günü içinde teslim 
edilmeyen ürünler kabul edilmeyecek olup bir sonra ki en düşük fiyatı veren tedarikçiden alım 
yapılacaktır.
*Tekliflerin; her malzemenin karşısına KDV DAHİL olarak yazılması gerekmektedir.
*Listede numune ibaresi olan ürünleri tekliflerinizle tarafımıza ulaştırmanızı önemle rica 
eder.Numunesi gönderilmeyen ürünlerin değerlendirmeye alınmayacağını belirtiriz.
*Listede marka belirtilmesinin nedeni kullanılmakta olduğumuz markalardır,aynı markalardan alma 
zorunluluğumuz yoktur.Stoklarınızda belirttiğimiz markalar yok ise; muhteviyatına uygun ikamesi 
olan markaları; listede belirtildiği gibi markası ve özelliklerini muhakkak belirterek teklifte 
sunabilirsiniz.
*Listede yer alan ürünlerden farklı markalar belirtilecek ise listede ki ürünlerin kalitesi ile aynı 
olmalıdır.Kalitesi düşük ürünler teslim alınmayacaktır.
*Listede ki ürünlerden farklı markalarda ürün verilecek ise muhakkak numunesi gönderilmelidir.
*Tekliflerinizi kapalı zarf içerisinde ve hem teklifin altına hem de zarfın üzerine ıslak imzalı olarak 
tarafımıza iletiniz.
*Teklif vermeyi düşünmüyorsanız lüften nedeni ile deniz@mutso.org.tr adresinden ya da 0252 214 71 
21 fax numarasından tarafımıza bildiriniz.
*Odamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da 
dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
*İletişim için 0252 214 11 22 – 106 arayabilirsiniz.

Teklif veren firma
     Kaşe/imza

mailto:deniz@mutso.org.tr

