
Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

 

……………………………………………….İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

.. /.. /.... 

İhale Kayıt Numarası  2022/815639 

İhalenin adı TDLHZM-1582 TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MERSİN, İSKENDERUN VE ÇEVRESİNDEKİ 

LİMANLARDAN MERKEZ, TAŞUCU/FİLYOS KLM 

VE BÖLGELERE NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALMA 

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret 

unvanı 

 

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası(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 sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve 

(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri 

İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan 

maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin 

belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.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  ] istekli durumundayız.  

4) (Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./22. md.)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.  

 

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı  

Kaşe ve İmza2 

 

 

 

 

 

 

 


