
 

Standart Form  KİK015.2/H 
Götürü Bedel Teklif Mektubu 

 

 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU 
 

MARMARAEREĞLİSİ OSB İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 
                                                                                                                                                         …/…/2020 

İhale Kayıt Numarası  2020/01 

İhalenin adı Marmaraereğlisi OSB ait 80 ha lık alanın 1/5000 nazım ve1/1000 
ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması ve onayı, ayrıca 73 
ha lık bir alanın 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. İnci Maddesi 
Uygulama  Yapım İşi  

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı ………………………………………………….. 

Uyruğu ……………………………………………………. 

TC Kimlik Numarası1(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) Son başvuru ve ihale tarihinde ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan 

düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

       3) İşe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla 

teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 

      4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [ yerli ] istekli durumundayız.  

      5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum ]2   

      6) İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç   ………………………..  TL (………………… 

TL)   karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.4 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       FIRMA 

 

1-İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 
2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 
3 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile 

ayrı ayrı yazılacak ve bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir. Konsorsiyum olarak teklif 

verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir.   

 4-İhale konusu işin [1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi –OSB alanının 18.madde imar 

uygulaması] KDV hariç toplam [revizyon imar planları ……………..+18inci madde imar uygulaması 

 5-Revizyon imar planların hazırlanması   :……………………….+KDV ( ……………………KDV  

6-OSB alanının  18inci Madde imar uygulaması =…………………+ (KDV TL+ (………………… +KDV) 

7-TOPLAM: =………………………….+KDV_........................ +KDV..(……………………. TL+KDV) teklifimiz arz 

olunur 


