
.  

Türkiye Futbol Federasyonu  
Satınalma Komisyonu Başkanlığı’na 

İSTANBUL 
 

Beykoz Belediyesi 8 adet Futbol sahası                                                                               Tarih:    /     /2016 
Aydınlatma Yapım İşi Teklif Mektubu             
              
         
Teklif Sahibinin 

 
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı  : 
Tebligata esas açık adresi  : 

 
Bağlı olduğu Ticaret Odası ve 
Ticaret Sicil Numarası                  : 

 
Bağlı olduğu Vergi Dairesi/nosu: 
Telefon ve faks numarası  : 

 
Elektronik posta adresi               : 

 

 
Kurumunuzca ihalesi yapılacak olan “BEYKOZ BELEDİYESİ 8 ADET FUTBOL SAHASI AYDINLATMA 
YAPIM İŞİ”ne ait satın alma dosyasında yer alan dökümanları, ihale şartnamesini ve buna bağlı 
sözleşme tasarısı, proje, şartnameler ve sair bütün evrakı okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. 
Herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 
 
 
                       FİYAT İCMALİ  

SIRA NO SAHA ADI SAHA EBATI TUTAR 
(TL) (KDV HARİÇ) 

1 Akbaba Sahası  33MX49M   
2 Yalıköy Sahası  28MX45M   
3 Çubuklu Sahası  48MX70M   
4 Rüzgarlıbahçe Sahası  23MX40M   
5 Dereseki Sahası  25MX41M   
6 Kaynarca Sahası  35MX50M   
7 Örenek Köy Sahası  35MX49M   
8 Mahmutşevketpaşa Köy Sahası  30MX50M   

    TOPLAM TL (KDV  HARİÇ)   
                
* Herbir saha için detaylı keşif özeti (Aydınlatma Armatürü,Kablo,Şalt Malzemeleri v.b.) miktarları ve 
birim fiyatları ile  birlikte teklif edilen projeye uygun ve işbu  teklifte verilen rakamlara uygun olarak 
ekte sunulacaktır. Çubuklu sahası için aydınlatma direği (direk + temel) teklifi de dahil olacaktır. 
 



.  

Söz konusu yapım işini ……………………………………………………………………………………………TL + KDV  
 
(Yazı ile………………………………………………………………………………………………………………) bedelle BİRİM FİYAT 
ESASLI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

 
a.  Teklifimiz teklif tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü geçerlidir. 
b. 4734 Sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için, kendimiz veya başkaları 
adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi 
beyan ediyoruz. 
c. En düşük bedelli teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor 
ve kabul ediyoruz. 
d. İhale konusu işle ilgili olmak üzere Kurumunuzca yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, 
Kurumunuzun çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içerisinde olmayacağımızı 
taahhüt ediyoruz. 
 
Saygılarımızla 


