
TEKLİF MEKTUBU 

                ……./……/…… 

                           …………………   İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                              ANKARA    

 

 

Teklif  sahibinin; 

Adı Soyadı / Ticari unvanı, Uyruğu 
T.C. Kimlik numarası  (1)                                                                   

: 

: 
 

Tebligata esas açık adresi    :  
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası                       :  
Telefon ve faks numarası   :  
Elektronik posta adresi (varsa)                         :  

                                                    

       1. İdarenizce 05/05/2020  tarihinde saat: 14:30’da ihalesi yapılacak olan THK’na ait Kütahya İli, Merkez 

İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 53 ada, 6 parselde kayıtlı, 179,68 m² alan üzerinde bulunan 2 Katlı Bahçeli Kargir 

Bina nitelikli açık posta adresli taşınmazın satış ihalesine ait ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler 

tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir. İhale gününe kadar; taşınmazı yerinde görmek ve 

taşınmaz hakkında gerekli bilgileri (imar durumu, tapu takyidatı, proje dosyaları vb.) ilgili kurum ve 

kuruluşlardan almak ve incelemek ile hükümlü olunduğu ve THK oluşabilecek problemlerden, eksikliklerden, 

değişikliklerden vb. işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacağı kabul edilmiştir. Teklif fiyatına dahil olduğu 

belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm 

düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, işin yapılacağı yeri ve çevresini gördüğümüzü, mahallin 

özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz 

durumunda herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan 

ediyorum/ediyoruz. 

       2. İhale konusu işe kendimiz ve başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden 

fazla teklif veremediğimi beyan ediyorum/ediyoruz. 

       3. Satışa ilişkin teklifimiz:  

              

        Söz konusu taşınmaz malın satış bedeli için;  .......................................................................(para birimi 

belirtilerek rakam ve yazıyla) satış bedeli vermeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz 

 

       4. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30  (Otuz)  takvim günü geçerlidir. 

       5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere, idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin 

çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyorum/ediyoruz. 

       6-Yukarıda yer alan açık adresime veya elektronik posta adresime veya faks numarasına tebligat 

yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz 

       7- İhale üzerimizde kaldığı taktirde ihale şartnamesinin ilgili hükümlerini yerine getirip tebliğ tarihinden 

itibaren 15 (Onbeş) gün içinde Sözleşmeyi imza edeceğimi taahhüt ederim. Bu hususları kısmen veya tamamen 

yerine getirmediğim taktirde Türk Hava Kurumu yatırmış olduğum geçici teminatı gelir kaydetmekte 

serbesttir. 

  Saygılarımla/saygılarımızla.                                                

                    

 

 

AD  SOYAD / Unvan (Kaşe) 

               İmza   (2) 

 

 

 

 

1. Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır. 

2. Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak 

girişim (İş Ortaklığı) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından 

imzalanacaktır.  

 


