TARİH: [18/06/2018]

FİYAT TEKLİF TALEBİ: No. FİYAT TEKLİF TALEBİ/[2018/003]
TANITIM MATERYALLERİ
KAPANIŞ TARİH VE ZAMANI: [22/06/2018] – 17:00
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HAKKINDA
Türkiye Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar
Kongresi'nde gündeme getirilmiş ve 5 gün süren toplantıya katılan baro temsilcileri, "Türkiye
Avukatlar Birliği"nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran
1938 de kabul edilerek 1 Aralık 1938' de yürürlüğe giren ve günün koşullarına göre pek çok ileri yeni
hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Barolar Birliğine yer verilmemiştir.
Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957'de Ankara'da ve 1958'de İzmir'de), Türkiye
Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine vararak bu amaçla
başlattıkları ön çalışmalar sonunda, 16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde
yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar Birliği" nin kurulması yasal olarak
da kabul edilmiştir.
TBB hakkında daha fazla bilgi için lütfen siteyi ziyaret edin. https://www.barobirlik.org.tr
1. GEREKLİLİKLER
Ürün

Özellik

Adet

Not Defteri

A5 50 sayfalık, çizgisiz 80gr
1.hamur selefonlu, baskılı karton
kapak 300gr, tasarım hazır
Baskılı, tasarım hazır, 350gr 1.
hamur mat selefonlu
Baskılı
170 gr kuşe mat, tasarım hazır
(50*70)
Tasarım hazır (A4 250gr 1. Hamur)
8 Gb Baskılı, tasarımı hazır
Baskılı, tasarımı hazır

1250

Karton Kapaklı Cepli
Dosya
Tükenmez Kalem
Afiş
Sertifika
USB Flash Disk
Bez Çanta

1

1250
1250
50
500
1250
1250

Birim
Fiyat

Toplam

İhaleyi kazanan firma 300 adet not defteri, 300 adet karton kapaklı cepli dosya, 300 adet tükenmez
kalem, 300 adet USB flash disk, 300 adet bez çanta ve 15 adet afişin 26.06.2018 tarihinde teslimini
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bütçe olanakları doğrultusunda öngörülen toplam sayılarda değişiklik
yapılabilir.
Açıklama:
Lütfen teklifinizi yukarıdaki tablo formatında ve aşağıdaki fiyat bilgilerini belirterek iletiniz (KDV
ayrıca belirtilmelidir):
-

TL
Birim Maliyeti
Varsa ek ücretler (lütfen açıklayınız):

2. Fiyat Teklif Talebi İbrazı
Teklifinizi [22/06/2018] Türkiye Saatiyle (CET) 17:00’e veya öncesinde PDF formatında e-posta 1
yoluyla [utba@barobirlik.org.tr] göndermenizi rica ediyoruz. Sorularınız için e-posta yoluyla
(utba@barobirlik.org.tr) göndermenizi rica ediyoruz, sorularınız 24 saat içerisinde yanıtlanacaktır.
Lütfen TBB kullanmış olduğu e-posta politikası gereğince eklentilerin maksimum [8] Mb büyüklüğünde
olabileceğini, bu yüzden ibrazın tamamı için birden fazla mail atmanız gerekebileceğini göz önünde
bulundurunuz.
Lütfen e-postanın konu kısmında aşağıdaki maddeleri belirtiniz:
- Fiyat Teklif Talebi/[003]
- Şirketinizin Adı
- Gönderilen e-postaların sayısı (1/2, 2/2 gibi)
Teklifiniz en az [60] gün süresince geçerli olmalıdır. TBB’nin standart ödeme şartları mal ve hizmetlerin
teslimi ve TBB’nin kabul etmesi üzerine net 30 gündür.
-

TBB verilen teklifleri kısmi olarak kabul etme hakkına sahiptir
E-posta yoluyla işi iptal edebilir
Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir

İlginiz için teşekkür ederiz.
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Fiyat Teklif Talebi yazılı olarak teslim edilecekse lütfen kişi bilgileri ve adres gibi ilgili ayrıntıları veriniz.
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