
                                                                    
 
 

 
BİRİM FİYAT TEKL İF MEKTUBU 

……..        İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
.. /.. /.... 
İhale Kayıt Numarası   
İhalenin adı  

Teklif sahibinin adı ve 
soyadı/ ticaret unvanı 

 

Uyruğu  
TC Kimlik Numarası 
(gerçek kişi ise) 

 
 

Vergi Kimlik Numarası  

Adresi  
Telefon ve faks numarası  

  
İdarenizce --/--/---- tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı ] işine ait 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. bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü 
arz ederiz. 

 1-İhale tarihinde, TTK Genel Müdürlüğünün Mal. Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmelik 
9.maddesi gereği İhaleye katılımda Yeterlilik kuralları içerisinde yer alan  (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı,  bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması 
halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme 
imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddede (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda 
olmadığımıza ilişkin belgeleri dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt 
ediyoruz.  

2- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün 
masraflar teklifimize dahildir.  

3- İdari şartname 10/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan 
veya  dolaylı  olarak, asaleten veya  vekaleten  birden fazla  teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.1  

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya  en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına 

aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 
6- İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz 

ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [teklif 
edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.2 

 Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................... 
1-İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde alternatif teklif veren istekliler tarafından, “Alternatif teklifimiz dışında 
İdari şartnamenin10/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya  dolaylı  olarak, asaleten veya  
vekaleten  birden fazla  teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.”   ifadesine yer verileceği idarece dipnotta belirtilecektir. (İdarece, alternatif teklif 
verilmeyeceği öngörülen ihalelerde bu dipnota standart formda yer verilmeyecektir.) 
2- İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 6. maddenin devamı olarak “ Bu ihalede, 
tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan 
mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları 
üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif 
Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer 
verilecektir. 
3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır.Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu 
bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 
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Ad SOYAD- Firma Kaşe3 

          Pul-İmza 
 



BİRİM FİYAT TEKL İF CETVELİ1 
                                      A²                      B³ 

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Tek lif Edilen 
Birim Fiyat 

Tutarı 

1  ÖTV’siz Motorin  litre 50.000   

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

TOPLAM 
TUTAR 
(K.D.V, 

ÖTV 
Hariç) 

     

  
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 
 
         Ad SOYAD/Firma Kaşe¹ 
              İmza 
 

1- Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) 
halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

2-    Bu sütün İdarece hazırlanacaktır. 
3- Bu sütün isteklilerce doldurulacaktır. 
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İŞ ORTAKLI ĞI BEYANNAMES İ 
  
 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan (-----------
------) işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde 
sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. 
İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce 
noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar 
[pilot ortağın adı]’ .....................................   dır. 
 
 Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde 
sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili 
diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve 
hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin 
konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da 
ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi 
takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü  yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve 
tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından 
önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır 
hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi 
durumlarda pilot ortak ve ortak girişimin geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve 
taahhüt ederiz. 
 
Sıra 
no 

İş ortaklığı ortağının adı Ortaklık 
oranı 

Tebligat adresi 

1)    
2)    
3)    
...)    
n)    

 
 

 
PİLOT ORTAK 

 
ÖZEL ORTAK 

 
ÖZEL ORTAK 

 
ÖZEL ORTAK 

 
ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 
     
     
     
  Damga Pulu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

 
GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU 

                                                                                                                                         --/---/------ 
    No:------------ 
 
          İdarenizce ihaleye çıkarılan ( işin adı)işine istekli sıfatıyla katılacak olan (isteklinin adı) nın 4734 
sayılı Kamu ihale Kanununun 3 ncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında yer alan 
Türkiye Ta şkömürleri Kurumu Genel Müdürlü ğü”nün Mal,Hizmet alımları ve Yapım İşleri ile 
ilgili Yönetmelik ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici 
teminat tutarı olan (Geçici teminatın tutarı)TL (bankanın veya özel finans kurumunun adı) garanti 
ettiğinden 
 
1)4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3.ncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında yer 
alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü”nün Mal,Hizmet alımları ve Yapım i şleri ile 
ilgili Yönetmeliğin 9.ncu maddesinde belirtilen kapsam dahilinde ise, 
 
2) 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3.ncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında yer 
alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü”nün Mal,Hizmet alımları ve Yapım i şleri ile 
ilgili Yönetmeliğin 35.nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirme aşamasında ,idare tarafından 
teklifi düzeltilerek ve kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresi içerisinde 
bildirirse yada herhangi bir cevap vermezse, 
 
3)Teklifin geçerlik süresi içinde, idarenin teklifin kabul edildiğini usulüne uygun biçimde bildirmesini 
takiben 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3.ncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında 
yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü”nün Mal,Hizmet alımları ve Yapım 
işleri ile ilgili Yönetmeli ğin 39,40 ve 41 inci maddeleri uyarınca kesin teminatı vermez yada 
sözleşmeyi imzalamazsa, 
 
          Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin  iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 
idareniz arasında  ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya 
emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle 
birlikte ödeyeceğimizi(bankanın veya özel finans kurumunun adı)’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve 
sorumlusu sıfatıyla ve (banka/özel finans kurumunun) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 
 
         Bu teminat, teklifin geçerlik süresinin bitiminden itibaren 30(Otuz) gün süreyle geçerliliğini 
koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce (bankanın veya özel finans 
kurumunun adı)’na iletilecektir. 
          
                                                                                         (bankanın veya özel finans kurumunun adı) 

                                                                                       (bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı) 
 
 Şubesi 
 

                                                                                            (Banka/özel finas kurumunun)yetkililerinin 
 
 İsim,unvan ve imzası 
 
 
 

Not:Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, 
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatı kontrgarantili olduğu 
belirtilecektir.Teklif/ödemeye esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Yeni 
tirk lirası, üzerinden düzenlenecektir.Teklif/ Ödemeye esas para birimi yabancı para birimi ise Yeni Türk lirası yerine ilgili 
Yabancı para birimi yazılacaktır. 
 
                                                                                                                                                   
                     


