TARİH: [21/12/2021]
FİYAT TEKLİF TALEBİ: No. FİYAT TEKLİF TALEBİ [2021/012]
MASKE ALIMI
KAPANIŞ TARİH VE ZAMANI: [28/12/2021] – 15:00

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen Adli
Yardım Ortak Projesi (Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete
Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi) kapsamında maske alımı gerçekleştirilecektir.

1. GEREKLİLİKLER
İl

Malzeme

Ankara

Evony Marka 3 Katlı Cerrahi
Yüz Maskesi

Birim

Adet

50'lik Kutu

300 Kutu

Birim
Fiyat

Toplam

(TSE Covid 19 Sertifikasına
Sahip Tesiste Üretilmiş)
GENEL TOPLAM

-

Teslim illeri tabloda belirtilmiş olup, teslim tarihi siparişi müteakip 5 iş günüdür.
Tedarik edilen malzemenin son kullanım tarihi, tedarik tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
Yukarıda belirtilen ürünlerin tamamı için teklif verilmesi tercih sebebi olup, parçalı teklifler
değerlendirilebilir.

Açıklama:
Lütfen teklifinizi yukarıdaki tablo formatında ve aşağıdaki fiyat bilgilerini belirterek iletiniz (KDV
ayrıca belirtilmelidir):
-

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

1

2. Fiyat Teklif Talebi İbrazı
Teklifinizi [28/12/2021] Türkiye Saatiyle (CET) 15:00’e veya öncesinde PDF formatında e-posta1 yoluyla
[utba@barobirlik.org.tr]
göndermenizi
rica
ediyoruz.
Sorularınızı
e-posta
yoluyla
(utba@barobirlik.org.tr) adresine gönderebilirsiniz. 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/[2021/012]
- Şirketinizin Adı
- Gönderilen e-postaların sayısı (1/2, 2/2 gibi)
Teklifiniz en az [30] 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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Fiyat Teklif Talebi yazılı olarak teslim edilecekse lütfen kişi bilgileri ve adres gibi ilgili ayrıntıları veriniz.
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