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A. İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 
1. İş sahibi idarenin; 

Adı                             : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı 

Adresi                        :  Anıttepe Mahallesi Gençlik Caddesi No:5/5 Çankaya ANKARA 

Telefon Numarası    :+90  (0312) 311 26 83 

Faks                   : +90 (0312) 311 26 84 

                        
B. Satın Alınacak İşe İlişkin Bilgiler 
21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’ da  düzenlenecek "2023 AVRUPA U23 VE 

GENÇLER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI" organizasyonu (kısaca "şampiyona" olarak 

anılacaktır) için ihtiyaç duyulacak konaklama , taşıma,  ağırlama ve diğer hizmetlerin 

yaptırılması ve/veya satın alınması işidir. 

  

1. Satın Alınacak İşlere İlişkin Teknik Açıklamalar 

 

A. ULAŞIM 
1- Şampiyonada görevlendirilecek tüm araçlar şoförlü olacak, araçların yakıt giderleri, her türlü 

vergi, trafik, kasko, sigorta ve bakım masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  

 

2- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında uluslararası katılımcıların havaalanında 

karşılanarak transferlerini yapacak araçlara sevk edilmelerini sağlayacak 4 kişi karşılama 

personeli olarak görev yapacaktır. 

 

3- 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında tüm katılımcı ve misafirlerin Ankara Esenboğa 

Havaalanından konaklayacakları otellere, faaliyet boyunca konakladıkları otellerden 

şampiyonanın yapılacağı Taha Akgül spor salonuna, şampiyona bitiminde de konakladıkları 

otellerden tekrar havaalanına ulaşımları otobüs / midibus / özel araç  ile firma tarafından 

sağlanacaktır. şampiyonada kullanılacak tüm araçlar en az 2015 ve üzeri model olacaktır. Her 

aracın ön camında araç tanıtım kartı bulunacaktır. Federasyon, kesin seyahat programları belli 

olduğunda, araç ve gün sayılarını eksiltebilir veya arttırabilecektir. 

 

4- Firma, 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında IFMA ve Avrupa  Başkanları ile Türkiye 

Muaythai Federasyon Başkanı için 2 adet VIP binek otomobil ile IFMA yönetim Kurulu Üyeleri 

ile diğer Kıtasal Başkanlar  için 2 adet binek araç sağlayacaktır. 

 

5- Firma 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında şampiyonaya iştirak edecek tüm 

katılımcıların havaalanı-otel-havaalanı transferlerini gerçekleştirmek için 6 adet otobüs, 3 adet 

Midibus   tipi araçları istenilen gün ve saatlerde ulaşım hizmetini sağlamak üzere hazır 

bulunduracaktır. 

 

6- Firma 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında şampiyonaya iştirak edecek tüm 

katılımcıların otel- spor salonu - otel transferlerini gerçekleştirmek için 6 adet otobüs, 5 adet 

Midibus   tipi araçları istenilen gün ve saatlerde ulaşım hizmetini sağlamak üzere hazır 

bulunduracaktır. 
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7- 19 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında Organizasyon görevlilerince kullanılmak üzere 2 

adet binek araç Firma tarafından temin edilecektir.  
 

8- Firma katılımcı ve de kullanılacak otel sayısının artması durumunda transfer için kullanılan 

araç sayısını arttıracak, araçların belirtilen tarihler dışında erken kullanılması durumunda tedarik 

edecek,  kullanılan araçların sayıları, kesin puantajda sayı ve gün olarak netlik 

kazandırılarak  Organizasyon bitiminde yapılan puantaja göre ödeme yapılacaktır 

 

C. MÜSABAKA VE ANTRENMAN SALONLARI 

 

1- Firma tarafından 21-28 Şubat 2023 tarihleri arasında  şampiyonanın gerçekleşeceği 

salona  profesyonel bir reji sistemi kurulacak ses düzeni ile bu sistemi işletecek  2 teknisyen 

temin edilecektir. 

2- 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında  şampiyonanın gerçekleşeceği salon içerisinde 

kullanılacak yükseltilmiş 8mt.x3mt. ölçülerinde madalya podyumu ve podyum üzerinde madalya 

kürsüsü  firma tarafından sağlanacaktır. 

 

3- 21 Şubat  – 01 Mart 2023 tarihleri arasında şekil ve ebatları Federasyonca tespit edilmek ve 

onaylanmak şartıyla 8mt.x4mt. madalya kürsüsü arkasına firmaca reklam panosu yapılacaktır. 

 

4- Firma tarafından müsabaka sırasında hakemlerin, görevlilerin ve sporcuların faydalanması için 

0.5 litrelik pet su, toplamda 5.000 adet suyu  20 Şubat 2023 tarihinde hazır edecektir. 

 

5-  Firma tarafından müsabakaların yapılacağı spor salonunda 2 adet müsabaka ringinin 

nakliyesi, kurulumu, sökümü ve geri dönüş nakliyesini eksiksiz gerçekleştirecektir. 

 

6- Müsabaka ve Antrenman  salonlarının düzenleri yarışmaların başlangıcından en az 1 gün önce 

hazır hale getirilecektir. 

 

7- Organizasyon bitiminde yapılan puantaja göre ödeme yapılacaktır 

 

 D.DİĞER HİZMET ve MALZEMELER 

  
1- Firma tarafından Şampiyona süresince Uluslararası Federasyon Yetkililerine çalışma ortamı 

sağlamak üzere spor salonunda bir büro tahsis edilerek 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet renkli 

yazıcı, 1 adet renkli fotokopi makinesi teknik ekipmanları ile birlikte sekretarya hizmeti 

verilecektir. 

 

2- Otel veya otellerin lobisine birer adet karşılama ve bilgilendirme masası  yerleştirilerek, bu 

alanın 20 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında İngilizce bilen 6 personel ile işletilmesi 

sağlanacaktır 

 

3- Otel lobisine 3x4mt. ebadında şampiyona afişi görseli yaptıracaktır.  Görsel onayı  Federasyon 

tarafından verilecektir. 
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4- Şampiyonanın yapılacağı spor salonunda katılımcıların  21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri 

arasında ülkeleri ile internet üzerinden haberleşmelerini sağlamak için bir alan tahsis edilecek, bu 

alan 6 dizüstü bilgisayar ile donatılacaktır. 

 

5- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında katılımcı ve misafirlerin güvenliklerinin sağlanması 

amacıyla, şampiyonanın yapılacağı spor salonunda 10 adet güvenlik görevlisi bulundurulacak ve 

vardiyalı olarak çalışmaları sağlanacaktır. 3 güvenlik görevlisinde el detektörü bulunacaktır.  

 

6- 23 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında Karşılaşmaların yapılacağı salonda   tüm müsabakaların 

kayıt edilmesi amacıyla 2 adet kamera ve 2 kameraman (2 ring) bulundurulacaktır. Tüm 

müsabakalar kaydedilecek ve CD’lere kopyalanacaktır. Ayrıca müsabakalar internet üzerinden 

canlı olarak yayınlanacaktır. 

 

7- 23 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında şampiyonanın gerçekleştirileceği salon içerisinde 

federasyonca belirlenecek alanlara, 4mt.x3mt. ölçülerinde 3 adet  LED ekran firma tarafından 

ayarlanarak müsabakaların akışının buradan da izlenmesi sağlanacaktır. 

  

8- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında firmaca IFMA ve Muaythai TV Youtube 

kanalından canlı yayın akışı yapabilecek yüksek band genişliği sağlayacaktır. Bunun için uygun 

kameraların, donamının, altyapının, yazılım temininin ve dağıtımının sorumluluğu firmada 

olacaktır. 

  

9- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında Spor salonuna kurulacak ringlerin herbirine 

kablosuz mikrofon sistemi ile merkezi anons masası için 3 adet kablosuz mikrofon temin 

edilecektir. 

  

10- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında tüm katılımcılara yaklaşık (600 kişi)  kişiye özel 

akreditasyon kartı yapılacaktır.  

 

19- 21 Şubat – 01 Mart 2023 tarihleri arasında Firma şampiyona süresince tüm organizasyonu 

sevk ve idarece edecek bir Genel Koordinatör görevlendirecektir. 

 

20- Spor salonuna yönetim, hakem ve görevliler için çay ve kahve istasyonu kurulacaktır, 

istasyon faaliyet bitene kadar kesintisiz hizmet verecektir.  

  

21- Firma, federasyon tarafından teslim edilecek ülke ve kurum bayraklarını spor salonunda 

uygun görülen yer ve yüksekliğe asacaktır. 

 

22- Firma, saha içerisinde çeşitli görevlerde çalıştırılmak üzere 25 ingilizce bilen personel, 

dereceye giren sporcuların madalya, diploma ve varsa diğer hediyelerinin verilmesi için toplam 

29 personel hazır bulundurulacaktır. 

 

23- Organizasyon bitiminde yapılan puantaja göre ödeme yapılacaktır 
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 3-  ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN/SONRADAN ORTAYA ÇIKABİLECEK İŞLER 
         Şartnamede yer alan ve diğer işlerle ilgili olarak sayısal bazda eksiklik ortaya çıkabileceği 

gibi ihtiyaç olması halinde artırabilecektir. Tutulacak puantaja göre ödemeler yapılacaktır. 

Şartnamede yer almayan, sonradan meydana gelebilecek ve Federasyonca talep edilecek, 

önceden öngörülmeyen hizmet veya mal alımlarına ihtiyaç duyulması halinde yapılacak 

harcamalar uygun fiyatlarla karşılanması halinde Organizatör Firma tarafından karşılanacaktır. 

Bu harcamalar Federasyon yetkililerinin imzalı talimatıyla yerine getirilecektir. 

 

 

4-  SPONSORLUK 
1.  Şampiyonanın yayın hakları Federasyona aittir. 

2. Firma şampiyonanın ana sponsoru olarak kabul edilecek, belirtilen hizmetler için alt 

sponsorlar bulabileceği gibi reklamda alabilecektir. Firmanın bulacağı sponsorlarla sponsorluk 

antlaşması Sponsor Firma ile Federasyonumuz arasında yapılacaktır. 

3. Firma salon içerisinde, transferlerde basılı evrak ve afiş kendi tanıtımını ücretsiz 

yapabilecektir. 

4. Federasyonun sponsor bulması durumunda firma herhangi bir hak talep etmeyecektir. 

5. Firmanın şampiyona ile ilgili bulacağı alt  sponsorlardan elde edeceği  nakdi  gelirlerinin 

%50’si Federasyon hesabına yatıracaktır.  

6. Firma Federasyonun talebi üzerine IFMA Dünya ve Avrupa Muaythai Federasyonunun   

reklam panolarını salona koyacak, bu konuda herhangi bir hak talep etmeyecektir. 

 

5-  YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. İdarenin Yükümlülükleri 
a) Turnuva ile ilgili resmi kurumlarla yapılacak tüm resmi yazışmalar ile gerekli izinler 

Federasyon tarafından alınacaktır. 

b) Turnuvaya ait kararlarda Federasyon tek yetkili olacaktır. 

c) Devlet kurumları ile koordinasyon Federasyon tarafından sağlanacaktır. 

d) Firma tarafından hazırlanan tüm tasarım ve planlamalara zamanında onay verilecektir. 

e) Federasyon, Firma ile koordineli çalışacaktır. 

f)  Federasyon, Firmayı Organizasyon ile ilgili her aşamada kontrol edecektir. 

2. Firmanın Yükümlülükleri 
a)  Firma, teknik ve idari şartnamedeki yükümlülüklerini yerine getirecektir. 

b)  Firma, Federasyon ile koordineli çalışacaktır.  

c)  Firma, Federasyonun yayınladığı teknik ve idari şartnamede yer almayan ve zorunluluktan 

doğan her türlü hizmeti, bedeli karşılığında, Federasyonun yazılı onayları karşılığında yerine 

getirecektir. 

ç) Firma, Şampiyona organizasyonu ile ilgili öngöreceği eksiklikleri zamanında Federasyon’a 

bildirecektir. 

 

 6-  İHALE ŞEKLİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

Satın alma usulü: Kapalı zarf teklif alma usulü 

Satın alınacak işin yapılacağı adres : Türkiye Muaythai Federasyonu Anıttepe Mah. Gençlik Cad. 

No: 5/5 Çankaya– ANKARA 

İhale  Tarihi   :  24/01/2023  İhale Yeri ve Saati : Ankara,14.00  
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Federasyonumuz Satın Alma Komisyonu tarafından bu şartnameye uygun olarak toplanacak 

tekliflerin değerlendirilmesine müteakip en uygun teklifi veren firma ile sözleşme yapılacaktır. 

 

7-  İHALE DÖKÜMANIN KAPSAMI 

1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. 

            a) İdari ve Teknik Şartname 

            b) Örnek Teklif Mektubu 

            c) Birim Fiyat Teklif Cetveli  

            İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde 

incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya 

çıkacak sorumluluk teklif veren firmaya ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif 

edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

          

8-  İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ 
1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına 

engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 

hallerde, ihale saatinden önce veya sonra  ihale iptal edilebilir. 

2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek 

duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 

açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

5. Federasyon, tekliflerin düşüklüğüne bakmaksızın, Firmalardan alınan sunumlar dahilin de 

oluşan kanaat doğrultusunda ihaleyi, şampiyonayı layıkıyla gerçekleştirebileceğini düşündüğü 

firmaya vermekte serbesttir. 

6. Federasyon Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

 

9-  ALT YÜKLENİCİLER 
Firma, gerekli gördüğü işleri alt yüklenicilere yaptırabilir, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle 

ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

10. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ 
İsteklinin teklifini gösteren fiyat Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin 

ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. 

 

11-  TEKLİF VERİLMESİ 

a) İstekliler tekliflerini en geç 24 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00’ a kadar federasyonumuz 

merkezine bizzat veya posta yolu ile ulaştırmak zorundadır.  

b) İstekliler, tekliflerini şartnamede talep edilen ve birim fiyat cetvelinde  belirtilen tüm işleri 

yapmak üzere  istenilen tüm hizmetler için hem birim fiyat teklif cetvelini hem de  toplam 

bedelini (KDV Hariç) belirteceklerdir. toplam bedel üzerinden en uygun teklifi veren firma 

ile Şampiyona öncesinde organizasyon sözleşmesi imzalanacaktır. 
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12- TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
1. Teklif mektupları yazılı, kaşe ve imzalı olarak sunulur. 

2. Teklif mektubunda; 

3.  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,        

4. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

5. Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması zorunludur. 

 

6. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  01/03/2023 tarihine kadar 

olmalıdır. 

7. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerekmektedir. 

 

 13-  TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 01/03/2023 tarihine kadar olmalıdır. 

Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 14-  TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN  MASRAFLAR 
Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü giderler teklif 

fiyatına dahil edilecektir. 

 

15- TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI 
Teklifler; Federasyonumuz Satın Alma Komisyonunca Şampiyona organizasyonu alanında 

deneyimli firmalardan alınacaktır. 

 

16-  İHALENİN KİMLERE AÇIK OLDUĞU. 
İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

 

17-  TEMİNAT ALINIP ALINMAYACAĞI 
İhaleyi kazanan firmadan, Komisyonun gerekli görülmesi halinde sözleşeme öncesi teminat 

alınabilecektir.  

 

18-  İŞ AVANSI VERİLMESİ 
Bu iş için en fazla sözleşme bedelinin  %50  oranında  avans verilebilecektir. 

 

19- ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI 
Ödemeler Firmanın işin başlaması ile beraber kısmen yapılabilir, kalan ödemler işin başarı ile 

tamamlamasına müteakip tutulacak puantaj esas alınmak kaydıyla Federasyonca en çok 15 iş 

günü içerisinde merkezden yapılacaktır.   

 

20-  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR 
Anlaşmazlık halinde T.C. Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

 

İş Bu Şartname Tarafımızdan Tanzim Edilerek imza Altına Alınmıştır. 
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Yüklenicinin teklif ettiği  Birim Fiyat Teklif Cetveli: 
 

 
     

 

İş Kalemi kişi Birim gün 
Birim Fiyat 

TL 
Toplam 
Fiyat TL  

ULAŞIM 
      

20 Şubat – 01 Mart 2023 havaalanı karşılama  personeli 4  Kişi/gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023  VIP binek araç  2  adet/gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 IFMA Yönetim ve Kıtasal başkanlar binek 
otomobil 

2 adet/gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 Havaalanı-Otel-Havaalanı transfer ve otel 
salon arası ring otobüs 

6 Adet/gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 Havaalanı-Otel-Havaalanı transfer ve otel 
salon arası ring Midibüs 

5 Adet/gün 10   
 

 
19 Şubat – 01 Mart 2023 Organizasyon görevlileri için Otomobil  

2 Adet/gün 11   
 

MÜSABAKA VE ANTRENMAN SALONLARI 
 

 
     

21 -  28 Şubat 2023 Profesyonel ses ve reji sistemi kurulması  1 Adet/gün 8   
 

21 -  28 Şubat 2023 Profesyonel ses ve reji sistemi için teknik 
personel 

2 Kişi/gün 8   
 

23 -  28 Şubat 2023  8x3mt. ölçülerinde yükseltilmiş madalya 
podyumu ve madalya kürsüsü 

 1  adet 1   
 

23 -  28 Şubat 2023  8x3mt. ölçülerindeki Madalya podyumu 
arkasına reklam panosu yapılması 

1 adet 1   
 

23 -  28 Şubat 2023  Şampiyonada sporculara ve görevlilere 
verilecek su 0.5lt 

5.000 adet 1   
 

23 -  28 Şubat 2023  müsabaka ringlerinin spor salonuna nakliyesi 
hizmeti 

1 adet 1   
 

23 -  28 Şubat 2023  müsabaka ringlerinin kurulumu ve sökümü 2 Adet/gün 1   
 

23 -  28 Şubat 2023  müsabaka ringlerinin spor salonundan nakliyesi 
hizmeti 

1 adet 1   
 

DİĞER HİZMET VE MALZEMELER 
      

20 – 28 Şubat 2023 diz üstü bilgisayar  Uluslararası Fed.yetkilileri 
için 

2 adet / gün 9   
 

20 – 28 Şubat 2023 renkli yazıcı  Uluslararası Fed.yetkilileri için 1 adet / gün 9   
 

20 – 28 Şubat 2023 renkli fotokopi  Uluslararası Fed.yetkilileri için 1 adet/ gün 9   
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20 Şubat – 01 Mart 2023 Otel lobi karşılama ve bilgilendirme 
personeli 

4 kişi / gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 2x4mt ebadında şampiyona görsel afişi 1 Adet 1   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 spor salonunda internet iletişim için 
bilgisayar 

6 adet / gün 10   
 

20 Şubat – 01 Mart 2023 Spor salonunda güvenlik elemanı 
görevlendirilmesi 

30 kişi / gün 10   
 

    
  

 
23 -  28 Şubat 2023  müsabakaların kamera ile kayıt yapılması 2 adet/ gün 6   

 
23 -  28 Şubat 2023  müsabakaların 2 kamera ile kayıt yapılması 
personeli 

2 kişi / gün 6   
 

23 -  28 Şubat 2023  4mtx3mt.ebadında salon içerisine LED ekran 3 adet / gün 6   
 

23 -  28 Şubat 2023 IFMA ve Muaythai TV youtube kanallarından 
canlı yayın yapılması hizmeti 

1 adet / gün 6    

23 -  28 Şubat 2023 Kablosuz mikrofon 3 adet / gün 6   
 

23 -  28 Şubat 2023 Katılımcılara akreditasyon kartı basılması 1 adet / kişi 600    

    
20 Şubat – 01 Mart 2023  Şubat firma organizasyon genel 
koordinatörü 

1 kişi / gün 10   
 

    
  

 21 Şubat – 01 Mart 2023 çeşitli görevlerde çalışacak personel 29 Kişi/gün 9   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ  
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.../…/2023 

 
TEKLİF MEKTUBU 

 
TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

 
      
İdarenizce .../…/2023  tarihinde ihalesi yapılacak olan 21 Şubat – 01 Mart 2033 tarihleri arasında 
Ankara ilinde düzenlenecek IFMA GENÇLER MUAYTHAİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ORGANİZASYONU 

organizasyon işine ait ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan tamamen 
incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşulları ile kabul edilmiştir. 

1. Teklifimizin ihale tarihinden itibaren …/…/2023 tarihine kadar geçerli olduğunu, 

      2    Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı, 

1. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde 
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı, 

  
                                                                                                                
 
          Firma  
                  Kaşe - İmza 


