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EK-5k 
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

 

 .../…/2022 

  

ANKARA KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 ANKARA 

 

  

  

Teklif Sahibinin   

[Adı Soyadı/Ticaret Unvanı], Uyruğu :  

Açık Tebligat Adresi :  

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :  

Telefon ve Faks Numarası :  

Elektronik Posta Adresi (varsa) :  

 

Ajansınız tarafından 30/11/2022 tarihinde saat 10:00’da ihalesi yapılacak olan “2023, 2024 ve 

2025 Yılları İçin Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı” işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün 

belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş <ve işin yapılacağı yer görülmüş> olup herhangi 

bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. “2023, 2024 ve 2025 Yılları İçin 

Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı” işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin 

kabulünü arz ederiz.  

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dâhil olması 

öngörülen bütün masraflar teklifimize dâhildir. 

2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir1. 

3- İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya 

vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul 

ediyoruz. 

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere Ajansınız tarafından yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, 

idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt 

ediyoruz. 

6- İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 

her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam 

…………………………. TL (……………TürkLirası) bedel karşılığında yapmayı kabul ve 

taahhüt ederiz. 

Saygılarımızla. 

 

 

 

Adı Soyadı/Unvan  

(Kaşe) - İmza2 

Tarih 

 
EK: Birim Fiyat Teklif Cetveli. 

                                                           
1 İsteklice, İdari Şartnamenin ‘’Tekliflerin geçerlik süresi’’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır. 
2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  
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2023, 2024 ve 2025 Yılları İçin Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 

Sıra 

No 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 

Teklif Edilen 

Birim Fiyat 
Tutarı 

1 Teknik şartnamede belirtilen 1 adet araç Adet 1   

2 Teknik şartnamede belirtilen 3 adet araç Adet 3   

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)  

 
 

 
 
 

Adı Soyadı/Unvan-(Kaşe) 

İmza3 
 

                                                           
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  
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