TARİH: [13/08/2020]

FİYAT TEKLİF TALEBİ: RFQ/[2020/10]
Laptop Teklif Talebi
KAPANIŞ TARİH VE ZAMANI: [20/08/2020] – 16:00
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HAKKINDA
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR)
birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların
Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında Ankara ofisinde kullanılmak
üzere beş adet laptop alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün için tekliflerin 20.08.2020,
16.00'a kadar kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler Birimi, Barış Manço
Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. no:8 Balgat-ANKARA adresine ya da e-posta yoluyla
utba@barobirlik.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
GEREKLİLİKLER
Teklif verilecek olan kalem aşağıda belirtilmiştir.
Tür
Laptop
(5 Adet )

Özellikler
Birim Fiyat
Lenovo v15-IIL İntel
Core i5 1035G1 8GB
256GB SSD Windows
10 Home 15.6" fhd

Toplam

Açıklama:
-

Her bir laptopun teslim yeri Ankara olup, teslim tarihi işin tevdi tarihinden sonra üç gündür.
Yukarıda belirtilen ürünlerin tamamı için teklif verilmesi tercih sebebi olup, parçalı teklifler
de değerlendirilecektir.
TBB 7 gün içerisinde çalışacağı şirketi seçmek için gerekli çabayı gösterecektir. Teklifiniz
son başvuru tarihinden itibaren [7] gün geçerli olmalıdır. TBB’nin standart ödeme şekli,
tatmin edici hizmetin sunulmasından ve gerekli belgelerinin alınmasından sonra 30 gündür.
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Lütfen teklifinizi yukarıdaki tablo formatında ve aşağıdaki fiyat bilgilerini belirterek iletiniz
(KDV ayrıca belirtilmelidir):
-

TL
Birim Maliyeti
Varsa ek ücretler (lütfen açıklayınız)
Teslim Süresi

2. Fiyat Teklif Talebi İbrazı
Teklifinizi 20.08.2020, 16.00'a kadar;
-Kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler Birimi, Barış Manço Caddesi Av.
Özdemir Özok Sok. no:8 Balgat-ANKARA adresine ya da
- E-posta yoluyla utba@barobirlik.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz.
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/[2020/10]
- Şirketinizin Adı
- Gönderilen e-postaların sayısı (1/2, 2/2 gibi)
Teklifiniz en az [7] 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
Belirtilen sürede teslim edilmeyen materyaller için cezai işlem uygulanacaktır

İlginiz için teşekkür ederiz.
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