
Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi 
Tarih:27/05/2020  

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 

SIRA NO Makine – Ekipman Adet 

1 125’lik Vals 4 Adet 

 

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin 

tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren 

firmaya yapılacaktır. 

 

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir: 

 Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi No:191 ALACA / ÇORUM 

 Telefon : 0(542) 462 87 87 

               Faks     : 0(364) 411 80 40 
4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren 

firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da 

verilmelidir.  

 

5. Teklifler en geç 11/06/2020 tarihi ve saat: 16:00 ya kadar 3. paragrafta belirtilen adrese 

gönderilecektir.  

6. İhale Açılış tarihi 11/06/2020  saat :16:00da 3. maddede belirtilen adreste olacaktır. 

7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş 

Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye 

göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız. 

 

 (I)  FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası 

cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.   

 

Teslim Adresi: Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi No:191 ALACA / ÇORUM 

 

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan 

karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, 

en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya 

verilecektir.   

 

(III)  TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, 

tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.  

 

8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz: 

  

Telefon : 0(542) 462 87 87 

Faks     :  0(364) 411 80 40 

e-Posta: sami.bilge@unayun.com.tr 

Web adresi : www.unayun.com.tr 

 

 Saygılarımla, 

Sami BİLGE 

Proje Yetkilisi 

UNAY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi No:191 ALACA / ÇORUM 

 


