DOGRUDAN TEMIN ILANI
BNGöL HALKovuNLARI ARAşTIRMA spoR KuLüBü DERNEĞİ
Bingöl ili SODES kapsamında ıieıııeğimizce yürütülecek olan KAYNAŞA1.IM KIJI.TÜnİiHlÜZ»ll
BULUŞALIM projesinin OYL|NCU KOSTÜMÜ alımına ilişkin Doğrudan Temin Usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1_

Kurumun

a)

Adresi

:

gNGöı HALKovUNLARI ARAşTIRMA

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik posta adresi

miktarı

|t

ar ihi/t ar ihl

: ahmetcaflZlZ@hotmail.com

ııııiın hıZüç_],i"ı]
Bingöl Halkoyunları Araştırma Spor Kulübü Derneği
: KAYtiAŞAt.lı,1 ı<"[ıı,ı,i_;ıı[.;,ı"4t,)7,üI,, ill"Jİ.l \ \l l\1 |,11,1c.ı
OYi j'NajLr ti()5 l l]\Jİl .,ilıııııırıı iliskin

Karşıyaka Mah.Yeni Kapalı Spor Salonu 2.Kat. Bingöl

b) Teslim |ıeri/yerleril
c) Teslim

KAPALI SPOR SALONU I(AT:2 BNGÖL

: 0536 017 33 86

(varsa)

2- Doğrudan Temin İhalesi konu

a)Niteliği, türü,

: YENİ

SpoR KULüBü DERNEĞİ

e

r

i]

Derneğin belirttiği tarihlerde teslim alınacaktır.

3- Doğrudan Temin İhalesi
a)

Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
c1

4.
5.

İhale sorumlusu

Yeni kapalı spor salonu kat:2

:].ü':,20i8 1ö:ij{}
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)erıı clı.
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aşk ı ıı ı )

Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki tçklif mektubu(1 sayfa),
Teknik Şartname Ek-z (2 sayfa)
6, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
7. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
8. İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde üçretsiz temin edilebilir.
9. Teklifler, 1ukarda belirtilen tarih ve saate kadar Yeni Kapalı Spor Salonu kat:2 Bingöl adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
ll_Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü
olmalıdır.
|2- İdare Doğrudan Tem in İhatesin i yapı p yapmamakta serbesttir.
1 3-Teklif sonucu dernek tarafindan açıklanacaktır.
l 4. İdare firmalarla pazarlık yapmada s erbe sttir,
15. Ödemeler SODES ödeme takvimine göre yapılacaktır.
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giNçör HALKovuNLARI ARAşTIRMA spoR KuLüBü DERNEĞİ
Sayı

08l02l2018

:2018124

Konu: Teklif Mektubu

qoĞnunaN rrvıiN rnrr,ir, ıvırrrpnu

TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES)
çerçevesinde hazır|anarak kabul olunan "2017-12-0144" nolu "KAT NAŞALIM
rÜrrÜnÜMÜZDE BULUşALIM" projesi oyUNCU KoSTÜMÜ@alk Oyunları bay ve
bayan) alımı için ihtiyaç duyulan mal satın alımı Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.
Aşağıda yazılı olan iş için KDV_.(Katma Değer Vergisİ) !ıariç tekliflerinizi en geç
23l02 1201.8 tarihine kadar kurumumuza bildirilmesini rica ederim.
ŞEMSET}N GÜINDOĞDU

"-üffifl,
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SIRA

No
1

MALZEMENIN CİNSİ
HALKOYUNLARI OYUNCU
I(oSTÜMÜ

MIKTARI
TAKIM

BIRIMI

BİRiM
FiYATI

ToPLAM
TUTARI

80

ToPLAM
..l 01120|8

Firmanın
Adı veya Ticaret Unvanı
Kaşe- imza

giNçör HALKoyuNLARI ARAşTIRMA spoR rurünü urnNnĞi
TEKNİK ŞARTNAME
Bu şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan oluşturulan Sosyal Destek Programı
(SODES) çerçevesinde hazırIanarak kabul olunan "2017-|2-0144" nolu "KAYNAŞALIM
KÜLTÜnÜMÜZDE BULUşALIM" projesinde oytJNCU KosTÜvıÜGlall< oyunları bay
ve bayan) alımı için satın alınacak mal/ hizmetlerin teknik özelliklerini ve genel şartları
kapsar.

SIRA

No

1

MALZEMENIN

ciNsi

ŞALVAR

2

YELEK

J

cöl,ıı-pr

4

KUŞAK

5

AYAKKABI

özgrrirrBni

AÇIKLAMA

HALK OYUN ERKEK OYUNCU
KoSTÜMÜ
(48 ADET ERKEK KOSTÜMÜ)

SİYAH KOYU RENK GABARDİN KUMAŞTAN,ÇiFT
CEpLi,pAçAıaR nizB I(ADAR DAR,şALvAn aĞı
»iznBN yuKARI nörüvı,ü,CEp DiKişLEzu
BEy Az şERİTLİ,KEMER KIsMI r,iriı.ı-i vp
içiwnnı* uçKuR GEçEcEK yApIDA,pAçA Boyu
18 CM OLACAKTIR.
sıyau KoyU RENK caseR»iN KuMAş,vELEK
öNü çiFT oüĞı,lnı-i,yAı(A "v yAKA",SIRT
göıüvü SATEN vE ı(EMERLi vE ynışx
KOLLARI SIFIR KOL OLMALIDIR.
KUTNU KUMAŞTAN,TARAKLI DESEN,HAKIM
YAKA,UZLIN KOLLU VE KoL eĞızı.eRı
ıı,ıaNşnııi,YAKA nÜĞnıpı.Enİ ÖNıp
oLMALIDIR.
BEYAZ VE I(ILIM HALEP(IPEI()
ı(uMAşTAN.ı(UşAK uçı-eRı Rüsı<
üııü vp üçcgN seĞıaü\4e şn«iı-ıi

oLMALlDlR.
DIŞ YÜZEYİ »Szu,RENGİ BEYAZ,ALT TABANI
KÖSELE,ARKASI POÇİKİi,İİAPİP TOPUKLU VE
SİVRİ BURLIN OLMALIDIR.

İdareye Ürtln

numunesi
gösterilmelidir,
idareve Ürün
numunesi
gösterilmelidir.
idareye Ürün
numunesi
gösterilmelidir.
idareye Ürün
numunesi
gösterilmelidir.
idareye Ürün
numunesi
sösterilmelidir.

HALK OYUNLARI BAYAN KOST(]MÜ
(32

1

FİSTAN

2

YELEK

a

J

4

ADET BAYAN KOSTÜMÜ)

Kadife,basma pazen ve dökümlü simli kumaştan
yapılır.Fistan boydan olup belden lastikli,arkadan
belden yukarı 4 düğmelidir.Etek boyu kaval kemiği
hizasında olup büzgülüdür.Basma ve kadife kumaş
kendinden desenlidir.Kol ağızları çıt çıtlı veya
düğmelidir

idareye Ürün
numunesi

İnce kadife kumaştan yapılır,önden açık
düğmesizdir.yelek uçlarına su taşı kullanılır

ŞALVAR

AYAKKABI

söstçrilmçlidir

Dökümlü kendinden desenli basma kumaştan
yapılır.Bel ve bilekler iastikli olup dökümlüdür.

6

İdareye Ürtln
numuneSi

gösterilmelidir
ldareye Urün
numunesi
gösterilmelidir

S|yah veya beyaz deriden olup arkadan

poçiklidir.Altı kösele tabandır.
5

idareye Ürün
numunesi
gösterilmelidir

İdareye Ürün

KUŞAK

Beyaz,Turuncu veya sarı renklerden olup ipek
kumaştan oluşur.

KOF(BAŞLIK)

Keçe baçlık üzerine renkliyöresel yazmalar
bağlanır,Arkadan ve yanlardan saç görünümlü siyah
renkli ip kullanılır.Üst kısmında tepelik olup,ön
tarafa doğru altın sarkıklıdır

numunesi
eösterilmelidir
İdareye ÜrUn

numunesi
gösterilmelidir
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