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TEKLİF MEKTUBU 
 

Kurumumuz tarafından ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 adet (+) %20 öğrenciye KIŞLIK 
YARIM KABAN kapalı teklif zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç 09 EKİM 
2017 (PAZARTESİ) günü saat: 12.00’ye kadar odamız evrak kayıt birimine ulaştırılması 
rica olunur. 

NOT: Tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri firma kaşesi ile mühürlenerek 
imzalanmış olması gerekmektedir. 
              
 
            Ali VAROL 
                     Genel Sekreter  

 
 
 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ ADET BİRİM FİYATI 
 
 

1 

 
 
KIŞLIK YARIM KABAN 

 
 

YAKLAŞIK 700 ADET (+) 
% 20 

 

  

TESLİMAT SÜRESİ 
 

  

  
 
FİYATLARA KDV DÂHİLDİR. 
    
NOT: Teklifiniz ekinde Kız ve Erkek olmak üzere iki adet Kışlık Yarım Kaban numune 
koyulacaktır.   
 
 
       FİYATI VEREN TİCARİ İŞLETME 
                                                                                                 İMZA VE KAŞESİ 

 
 
 
 
 
 

Teklif Mektubunu imzalayan firma ekteki şartnameyi kabul etmiş sayılır. 
Bilgi İçin: Mehmet ÖZTÜRK 0.222.2222626/214 

 
 



 
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

EĞİTİM YARDIMI İŞİ ŞARTNAMESİ 
 
1-KAPSAM 

Eskişehir Ticaret Odası tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında İhtiyaç sahibi 
İlköğretim 1.sınıftan Orta Öğretim 8.sınıfa kadar erkek ve kız öğrencilere dağıtmak için 700 
adet (+) %20 adet Kışlık Yarım Kaban satın alınacak olup işbu şartname bu işlerin 
yürütülmesi ile ilgili şartları içermektedir. 

 
2-GENEL ŞARTLAR 
2.1-Kışlık Yarım Kaban Kumaşı;%100 Polyester su iticili m2 gr ağırlığı 100 gr ve Su ve 
Soğuğa dayanıklı olmalı, 
2.2- Astarı; Polar, kapitone veya kürk, 
2.3-Kışlık Yarım Kaban’ın Kumaşla astar arasında en az 150 gr elyaf olmalıdır. 
2.4- Kışlık Yarım Kaban kapşonlu ve fermuarlı olacaktır. 
2.5-Teklif mektubunda da istendiği üzere İlköğretim 1.sınıftan Orta Öğretim 8.sınıfa kadar 
erkek ve kız öğrencilere dağıtılacağından oluşacak beden aralığından dolayı firma herhangi 
bir fiyat farkı talep etmeyecektir. 
2.6-Muhtelif okullardan alınan kaban bedenlerine göre 60 adet (+) %20 okula firma tarafından 
kurumumuzdan verilecek çantalar ile teslim edilecektir. Ayrıca dağıtım için bir ücret talep 
edilmeyecektir. 
2.7-Teslimat Tutanakları Okul Müdürlüklerine kaşelenerek imzalatıldıktan sonra 
kurumumuza teslim edilecektir. 
2.8-Fiyat teklifleri KDV dâhil olarak verilecektir. 
2.9-700 adet (+) %20 adet için tek fiyat verilecektir. 
2.10-Firma satış mağazasının Eskişehir’de yerleşik olması gerekmektedir. 
3-TESLİMAT 
Kışlık Yarım Kabanların ilgili okullara teslimatı sözleşme imzalanmasını takiben 10 gün 
içerisinde yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olup, Kışlık Yarım Kabanların teslimi 
sırasında İhale sürecinde belirlenen numunelerden başka ürünler, defolu ürünler teslim edilir 
veya uygun beden numaraları verilmez ise (firma bunlar ve bunlardan başka herhangi bir 
aldatıcı davranış içerisine girerse),teslimatta gecikme olması halinde oda yükleniciden ihale 
bedelinin % 20 si tutarında bedeli tanzim edecektir. Sözleşmeden doğan her türlü vergi resim 
ve harç yükleniciye aittir. 
 
4-ÖDEME 

Oda, Kışlık Yarım Kabanların tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesini 
müteakip teslim tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 7 gün içerisinde ödemeyi 
yüklenicinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır.  

 
5-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü 
ihtilaflar Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir. 

 
İşbu şartname 5 maddeden oluşmaktadır. 

 
 


