
 

30.04.2019 

 

Sayın İlgili,  

Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen Ödemiş Ticaret Odası’nca “ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 5.KAT TADİLAT VE 

ONARIMI “ işleri için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi üzerine Ödemiş Ticaret Odası’na yazılı kapalı zarfla 

07.05.2019 tarihinde saat 12.00’ye kadar Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreterlik Birimi’ne iletmenizi rica ederiz.  

Saygılarımızla,  

*İş bu satın alma Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği satın alma 
talimatında mevcut madde 7.1. Kapalı Teklif Usulü ile satın alma yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

 
ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 5. KAT TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ 

ANAHTAR TESLİMİ TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF SAHİBİNİN;  

ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ:............................................................................................................................. 

VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO:………………………………………………………………………………………………………………………….... 

TELEFON VE FAKS NUMARASI:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA):……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:…………………………………………………………………………………………………. 

TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:…………………………………………………………………………………………….. 

 

İş Kalemleri ve Fiyatlandırma Listesi doğrultusunda “Ödemiş Ticaret Odası 5. Kat Tadilat Ve Onarım İşleri" için tüm 

imalatların bütününün yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir 

ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.  

Ödemiş Ticaret Odası 5. Kat Tadilat Ve Onarım İşlerini KDV Dahil ................................ TL 

(................................................) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden 30 takvim gününde yapmayı kabul ve taahhüt 

ederiz.  

 

 Teklifimiz, teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir.  

 En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.  

 Teklif konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı 

düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.  

 Söz konusu işi teknik şartname ve sözleşme hükümlerine göre eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlayarak İdarenize 

teslim etmeyi kabul ve beyan ediyoruz. 

Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi 

 



 

 

                      BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 
 T.C. 

    ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 

    

 

      Sayfa No:1 

        Fiyatı Tutarı 

No İmalatın Cinsi Ölçü Miktarı TL TL 

            

1 Seramik, sıva kaplamalı duvar kırma taşıma  M3 6     

2 Yer seramik tesviye dolgu kırma taşıma M3 2     

3 Galvanizli taşayıcı sistem üzerine izalasyonlu alçıpan kaplama çift yönlü M2 15     

4 Boyalı tavan yüzeye çentik atma ve alçı sıva yapma M2 150     

5 Boyalı ve sıvası atmış yüzeylere tamir ederek alçı sıva yapılması M2 190     

6 Mevcut camlı pvc doğrama söküm ve taşıma işi M2 44     

7 Beyaz ısı camlı pvc doğrama yapılması ve ısı cam takım işi M2 43     

8 2 cm beyaz duvar üstü mermer yapım işi M2 3     

9 Kırılan wc ve banyo yer döşemesi yerine uygun seramik yapım işi M2 10     

10 Tavan duvar boya ve işçiliği M2 350     

11 Dayanım sınıfı 32, 5mm'lik kapron üstüne laminant parke yapım işi M2 95     

12 Elektrik tesisatı ve işçilik (iki adet masa için priz, int, telefon hattı) ADET 1     

13 Mevcut giriş kapıya uygun mdf dekoratif çift kanat kapı yapım işi M2 1     

14 
Bina dış cephesinde mevcut olan Ö.T.O. yazısı istenilen renkte boyanıp 2 

kata yerleştirilecek ADET 1     

15 Çatı teras ve merdiven üstü su kaçakları silikonlu derz ile önlenecek  ADET 1     

16 Mevcut dolaplar ve raflar elden geçirilecek (Kapak ayarı ve eksik vida gibi) M2 90     

17 Pencerelere stor perde yapılması (h:132 cm) M 32     

18           

19           

20           

      KDV 
HARİÇ 

GENEL 
TOPLAM 

  
      

 

 

 

 

Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi 



 

Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi 

 



 

 

EK-1 

 

…/05/2019 

Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreterlik Birimi’ne  

 

Odanızca satın alınacak olan “ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 5.KAT TADİLAT VE ONARIMI” işi için hazırlanan teklif ve ön 

yeterlilik belgeleri kapalı zarfta ekte sunulmuştur.  

 

 

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :  

Kaşe ve İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       iDARİ ŞARTNAME  

     

1 Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler 

      iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir. 
     

2 Teklif verilirken kapalı zarf hazırlanacaktır. Zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya 

      yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. 

      
  Ayrıca vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, iştigal konusunu gösterir Ticaret Sicilden alınmış   

  belge eksiksiz olarak teslim edilmelidir. 

      Fiyat veren firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini 

      peşinen kabul eder. Teklif Zarfı Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak 

      Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreterlik Birimi’ne teslim edilecektir. 
     

3   Üzerine Ödemiş Ticaret Odası yazılı teklif zarfı, 07.05.2019 tarihinde saat 12.00’ye kadar 

      Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreterlik Birimi’ne elden teslim edilecektir. 
     

 4   Oda sürecin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır. 
     

5   Teklif zarfının üzerine firma unvanı ve teklifin konusu tam olarak yazılacaktır. 
     

6   Teklif veren Firmalar, Ödemiş Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda 

      olmadığını kabul eder. 
     

7   İşi alan Firma, teklif konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın 

      çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
     

8   Teklif veren Firmalar, teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten 

      veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder. 
     

9   İşi alan Firma, “ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 5.KAT TADİLAT VE ONARIMI “işlerinin yazılı 

      
onay geçildikten sonra taahhüt edilen sürede Ödemiş Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim 

etmeyi kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder. 
  

10 İşi alan Firma, söz konusu işi taahhüt edilen zamanda teslim edememesi durumunda, yada hatalı/eksik ürün 

      veya hizmet verilmesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam 

      bedelinin %10’u oranında Odaya ceza ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
  

11 İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir 

      başkasına kısmen veya tamamen devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  

12 Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta Ödemiş mahkemeleri 

      Yetkilidir. 
  

13 Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman teklif sürecini herhangi bir sebep göstermeksizin iptal 

      edebilir. Oda teklif sürecini yapıp yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta 

      serbesttir. 
  

14 
Teklif sürecine hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, teklif sürecinin seyrine 
ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

  

15 İşi alan Firma, yazılı sipariş geçildikten sonra taahhüt edilen sürede Odamıza iş teslim etme taahhüdünde 

      bulunarak Ödemiş Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi ve kabul işleminden sonra 

      ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder. Fatura ödemeleri faturanın Ödemiş Ticaret Odasına tebliğ edildiği 

      tarihten itibaren 10 iş gününde yapılmaktadır. 

         

       

 

 Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi 

        

 


