DoĞRUDAN TEMiN lL^Nl

RiNGöı, F]NGELLiLDR (üLTüR YARDIMLA§MA vE DAyANIŞM^ DERNtĞi
Kalhnnra Bakanlığı ı!r,l]nd& destekle.en

srlul Daıtk

PlogrON (soDES)
BllrllK.l A<\llM"

\Ui|||P
Li.-l- ,n) ,oll'Ul'\
Logrloa. l,r,,U
ooie,-n. nlı.ı, !.n,,.]a DlrL
(a
],ı.ı lı ı a' na,, l..i ı.y' ıı ı o.1g,, ı oraEıdJ )c . n"İ "dtr.
laD5-mlnJ. 1,ruıLea"

|- l"

J'tr

(URUMUN

r.ı"ı"","

'ul

r"ı.

:c) Elekırc.jk posta

-..*,(!da)
adtsi

Dahatıint l2@hoımajl.con

MAt VE HllMETtN

N,1].ubisüj hüZmet. 1,ü]

l! Fl

|".,,lı,. .,.gl,so. B,"o)... (..ın
ıer\e/l..'.

c)Ica fr|ıa

hü

ü,rühl.ü4

0\

il.
)

i]ej§

i,, l

klifin

v

)T,

ir

d] Teklit]erin Dcğellendirjleccğ

ll|)101ı

llaşlüİü

-. .

ıe]iFij.

.o/'c5aed< be.

liLün \a\Drl.lnfu ktrihi

ıİrlfuk

] Eüiü

!»td-d,1
BEc,l

5U \dcl

(oo,d

6J,1

.ile, sl,eo. ,^/IPr,,.
il|n

1

)c\ (d! n K,.ı]jn$\or

]].U''_]0 8 ]ot]U Yeşi)un mJhBinEo] Beeü]i,e\i (,d]o
Koordin6yon nerkezi alıı
]

1.
2.

Şek]jve içcriği behleİen Ek-l dekiıekıifmekıubu,
'l'eknik
Şannamc Ek_2 (V ne)
3. Elononik açıdan en avanıajl1 Gklil'sadcce fryatvekıliıe csaJna göre buliiL.necekın
.ı. s ecc veni Gtekli]eIıeklillerebilirler.
5. inüeıt; ilanlnda ,o almalm bu işle ilgjli dcüayld idoEoin adrcsinde ü,lclsiz ıcnrin
yukanda belnaLon ıdih ve sde kadal ilgili adİcse elden ledim edilebjleccği
gibi, a!n, adlese iadeli ımlüüdü p.İı,aJtaİyla da g.'ndciLebilöcekü'. Ka.go vcya po§ı!
iol;yl; göndei kı tkliflgden son teslin ıaIihi !c saaıilrden sonra ıeslinrat ,drcsine ulaşanlır
değen..dnmc}e a]lnnayacaİılr.
7_-VeriG. tekiiflğin ecağlik siiresi, DoğrudanTemin son tcklifveme ıaİihnrden nibareD en
az ]0lakliD gün! olmalıdu.

6. Tcklii]er,

BiNGöL ENGELLiLER KüLTüR YARDIMLAŞMA vFj DAYANI§MA DERNEĞi

say,r0l3/0069

04 09,2018

DoaiRUDA:üı TFjMiN TEKLiF MDKTUBU

Kalhnna B,kinljğ ıalr]ndan destekıenen so'rol Desıek Pfog,arı (soDEs)
kapsannnda yürülij]en "]0l7 1] 00j7" nolu "GELIN [\G[LLtRi BiRriKTt AşALIM"
projesinin faaliyetle.i için ihtiyaç durllaı mal/ hizmetlğnr gtın allm, Doğrudan Tc,.iı
Aşağlda yrlL olan 4 için xrv {Katba Değeı vepisil hnric ıeklifierinizi m geç
l2.09.2013 ıırih l0:00 §İıtin. kadd kuruhunua bildinlnr€sini rjca ğderin
cihat EKER

A)şe

KAYIRTAR

sa]lYlLDz

BiNcöL DNGELLiLER KüLTüR YARDIMLAŞMA vE DAYANIŞMA DERNEĞi

TEKNiK ŞARTNAME
şanmej Tc. Kalkıma Dakmllğl ığllindan desıetlc.cn s,sJ,a' D6lek Png mı
asoDfs) çeiçele§jnde hutrlamİak kabul olunan "]017_12_005?.' Noıu CDLN
ENGIrLERi BiRI_iKTE AŞ,{LjM" prolesinde Piknik Ymck oigmildyonu Mal !e
lnanet allfu Eknik özeıliklerini ,c cmel §ınlaı kapsal
Bu

sIR

MAlzE\4EN

MALZEMEN
iN
BiRiMl

AÇll<lAM

cğiyen

Yüzm .da solhan

Bingöl Mğkczdo a!n, y*de
.ı.

Maru,Tere,Roka,Maydanoz,

ona bnIiklükıe yeı nahsul

Yumış,kkğn

\oT

l00

Addliİ

öDEMELER soDES öDEMET KViN4iNE GöRE Y^PIL^CAKTIR,

