
 
           17.04.2019 

TEKLİF MEKTUBU 
 

             Odamızın ihtiyacı olan Gıda Paketi Alımı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.(Zarfın üzeri firma 
kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir). Gıda Paketi Malzemesi fiyatlarının 
22.04.2019 Pazartesi günü saat 11.00’e kadar Odamız Evrak Kayıt birimine ulaştırılması rica 
olunur.   
 

SATIN ALINACAK GIDA MADDELERİ 

S.NO MALZEMENİN ADI MİKTARI MARKASI 
BİRİM FİYATI 
 (KDV DÂHİL) 

TUTARI  
(KDV DÂHİL) 

1 AYÇİÇEK SIVI YAĞ 2 Lt       

2 SİYAH ÇAY(1.Kalite) 1 kg       

3 TOZ ŞEKER 2 kg       

4 UN (BÖREKLİK) 2 kg       

5 PİRİNÇ (PİLAVLIK OSMANCIK) 1 kg       

6 SALÇA 
(Briks Oranı en az 28-30) 1 kg       

7 MAKARNA 1,5 kg       

8 ARPA ŞEHRİYE 0,5 kg       

9 REÇELİ (TENEKE) (ÇİLEK-VİŞNE) 1 kg    

650 (+ - 50) PAKET ALIM İÇİN 1 PAKET TEKLİFİMİZ 
                                                                                                       (KDV DÂHİL)TOPLAM         

 
Teklif mektubuna ekli 5 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve 

taahhüt ediyorum. 
FİRMA/KAŞE/İMZA 

Ad Soyad (İmzalayan Kişi) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 
GIDA YARDIMI PAKETİ ALIM İŞİ ŞARTNAMESİ 

 
1-KAPSAM 

Eskişehir Ticaret Odası tarafından aşağıdaki şartlar dâhilinde ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmak için 650 ( + - 50 ) adet gıda paketi satın alınacak olup işbu şartname bu işlerin 
yürütülmesi ile ilgili şartları içermektedir. 

 
2-GENEL ŞARTLAR 
2.1-Gıda paketlerinde ekte sunulan teklif mektubunda yazılı bulunan ve teklif olunan yiyecek 
maddelerinin tamamı bulunacaktır. 
2.2-Teklif verilecek ve satın alınacak ürünler TSE, ISO, HCCP veya Tarım Bakanlığı onayı 
olmak koşulu ile kapalı ambalajlarda hazırlanacak ve teklif mektubuna MARKA mutlaka 
yazılacaktır. 
2.3- Gıda paketleri yüklenici tarafından temin edilecek yeni, kullanılmamış ve Oda tarafından 
tasarımı verilmiş olan Metinli ve Logolu ambalajlara (kolilere) konularak dağıtımı 
sağlanacaktır. Yüklenici bu kolilere ODA tarafından temin edilip kendisine verilecek 
malzeme dökümü ve İmsakiyeleri ambalajlara (kolilere) koyacaktır. 
2.4-Gıda paketleri Oda’nın belirleyeceği asgari 90 ( + - 10 ) (Eskişehir’e bağlı TÜM 
İLÇELER dâhil) ayrı adrese bizzat yüklenici tarafından tutanak ile teslim edilecektir (Tutanak 
örnekleri oda tarafından hazırlanacaktır). 
2.5-Gıda paketlerine ait teklifler ekli teklif mektubuna uygun olarak doldurulacak olup 
paketin tamamına ait toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Kısmi teklifler 
dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklifle birlikte şartname de imzalanacak ve teklif zarfına 
koyulacaktır. 
2.6-Fiyat teklifleri KDV dâhil olarak verilecektir. 
2.7-650 ( + - 50 ) adet için tek fiyat verilecektir. 
2.8-Eskişehir üretimli ve yerli malı ürünler tercih sebebi olacaktır. 
 
3-TESLİMAT 
Gıda paketlerinin ilgili yerlere teslimatı sözleşme imzalanmasını takiben 7 gün içerisinde 
yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olup 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, gıda paketlerinin tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesini müteakip 
teslim tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 15 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. 

 
 


