
MKE A.Ş. GAZİ FİŞEK FABRİKASI ŞUBESİ

ETİMESGUT / ANKARA

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

Teklifler en geç yukarıda belirtilen gün ve saate kadar yukarıda belirtilen yollardan birisi ile Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü Satınalma Servisine gönderilecektir.
Teklif verme günü ve saatinden sonra gelen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proforma tekliflerde, teklif isteme şartlarımızın kabul edildiği açıkça belirtilecek ve alıma ait dokümanlar kaşe ve imza ile onaylanacaktır.
Teklifler KDV hariç, TL olarak verilebileceği gibi, DÖVİZ cinsinden de teklif verilebilecektir. Yabancı para birimi ile verilen teklifler, tekliflerin açıldığı tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı ile değerlendirilecektir. Döviz cinsinden yapılacak alımlarda, malzemenin Fabrikamıza
teslim edildiği tarihteki T.C.M.B. döviz satış kuru baz alınacaktır.
Alım ile malzemenin / işin teslimi sırasındaki her türlü kargo, nakliye ve banka havale masrafları yükleniciye ait olacaktır.
Malzemenin / işin teslim yeri Fabrikamız ambarlarıdır.
Bu alım işinde kısmi teklif verilebilecektir. Firmalar tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Alım sonucunda kalem bazında ekonomik açıdan en uygun
teklifi sunan firmaya / firmalara teklif sunduğu ekonomik açıdan en uygun her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş formu düzenlenecektir.
Teslim edilen malın / yapılan işin muayenesi her kalemde yer alan işe / malzemeye ait belirtilen özelliklere, ölçüsüne / Teknik Şartnameye / Teknik Çizime
uygun olarak fabrikamız elemanlarınca yapılacaktır.
Fabrikamızca  alım  konusu  malzemenin/işin  teslimi  için  bir  süre  belirtilmişse, yüklenici tarafından belirtilen teslim süresi içerisinde malzemenin/işin teslim
edilmemesi veya muayene sonucu işin istenilen özelliklerde olmadığının tespiti halinde her gecikme günü için, sözleşme bedelinin % 01 i (bindebir) oranında gecikme
cezası kesilmek suretiyle işin istenilen özelliklerde olanının teslimi istenir.
Ödeme, malzemenin / işin Fabrikamızda yapılacak muayenesinden sonra uygun bulunması halinde hazırlanacak Ambar Giriş Pusulası / Hakediş ile bu belgelere uygun
olarak düzenlenecek fatura/faturalara istinaden Mali İşler Müdürlüğümüzce MKE Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği Esaslarına göre yapılacaktır.
Yüklenici, alımla bağlantılı olarak elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutacak ve siparişin yerine getirilebilmesi için gerekli haller dışında, İdarenin yazılı izni
olmaksızın İdareye ve alıma ait herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyecektir.
Yüklenicinin tesisleri İdarenin ve/veya MSB temsilcisinin yetkilileri tarafından bildirimli veya bildirimsiz olarak incelenebilecektir.
Alım sürecinde, İdaremiz ile yapılacak her türlü iletişim yazılı olacaktır.
Anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15. MKE A.Ş. GAZİ FİŞEK FABRİKASI ŞUBESİ

BAHÇEKAPI MAH. KÜMEEVLERİ NO:40 GAZİ
ETİMESGUT / ANKARA

İDARİ ŞARTLAR

: 312 211 01 62
: 312 211 12 99
: derya.yanardag@mke.gov.tr

Adres :

Telefon
Faks
E-posta

TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI

KARŞILIKLI ÇALIŞAN FİBER OPTİK KABLO, DİŞ ÇAPI M3
Malzemenin Adı ve Özellikleri

20 AD
Miktarı

1
Sıra Birim Fiyat Tutar

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ BİRİM FİYAT TEKLİF İSTEME FORMU 

Dosya Numarası  :  404 - 2021 - 0473 Tarih  :  02/09/2021

Fabrikamız ihtiyacı aşağıda listelenen malzeme/iş, aşağıda yer alan İdari Şartlara uygun olarak Doğrudan Temin Usulünde
satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin/işin satın alınmasına esas olmak üzere fiyat teklifinizi 07 Eylül 2021 Salı günü saat 15:00'a kadar
kapalı zarf içerisinde imzalı ve kaşeli olarak İdaremiz Ticaret Müdürlüğü Satınalma Servisine veya aşağıda yer alan İdaremiz
faksına / e-posta (derya.yanardag@mke.gov.tr) adresine göndermenizi rica ederiz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Paraf : 03.09.2021 Memur DERYA ORKAN
Hazırlayan : 03.09.2021 Memur DERYA ORKAN
Hazırlayan : 03.09.2021 Şef V. ABDUL KADİR ÜNLÜ
Hazırlayan : 03.09.2021 Ticaret Müdürü V. OKAN KILIÇ
Kontrol Eden : 03.09.2021 Fabrika Müdür Yrd(İdari) V. EKREM ŞAHMAN
Olur : 03.09.2021 Fabrika Müdürü NAİM BEŞTEK


