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 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI

Sayın İlgili; 
Üniversitemizin tarafından ekte detayları belirtilen ürünler için 30.01.2020 tarihine kadar sabit 
fiyat alınması öngörülmektedir.
Bununla ilgili teklifinizi 16.08.2019 tarihi saat 16:00'a kadar Üniversitemiz 
satinalma@ieu.edu.tr adresine göndermenizi rica ederim.
 
Saygılarımla,
 
.- Fiyatlar TL cinsinden, kargo/nakliye, dahil anahtar teslim olacak şekilde verilmelidir.
.-Fiyatlandırma bu format üzerinde ve ekteki şartname üzerinde imza ve kaşeli olarak eksiksiz 
bir şekilde teslim edilmelidir, aksi takdirde teklifinizi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
.- Ürünlerin hatalı, eksik veya farklı olması durumunda koşulsuz iade edilecektir. Bu durumda 
firma Üniversiteden herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.
.- Teslim yeri İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsüdür. Kargo/Nakliye dahil fiyat 
verilmelidir.
.- Üniversite gerek olması halinde pazarlık için ikinci teklifleri alabilir.
.- Ödeme: Mal ve fatura tesliminden itibaren 30 gündür.
 
Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilgisi :
Emre Bayındır Tel : (0232) 4888366 , Tolga Elçi Tel : (0232) 4888364 
Adres :Sakarya Cad. No: 156 , 35330 Balçova - İZMİR

e-imzalıdır
Barbaros Hakan BOZKURTOGLU

Müdür

Tanıtım Direktörlüğü: 07/08/2019-E.19005000
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ÜRÜNÜN ADI MİKTAR 
Toplam Fiyat  
(Kdv Hariç)  

Jacobs gold kahve  (makina için) 500 gr lik ambalaj  
Jacobs krema+toping 1000 gr lik ambalaj  

Stick gold kahve jacobs monarch yada nescafe gold 2 gr lik stick adet  
Tek sargili kesme şeker 5 kg lik koli  

Ahşap kariştirici 11 cm 1000 lik paket  
Demlik poşet çay lipton, çaykur, doğadan, doğuş çay 

marka 
100 lü paket  

Demlik poşet çay lipton, çaykur, doğadan, doğuş çay,  
lipton marka 

500 lü paket  

Bardak poşet çay lipton, çaykur, doğadan, doğuş çay 
marka 

100 lü paket  

Bardak poşet çay lipton, çaykur, doğadan, doğuş çay 
marka 

500 lü paket  

Bardak  poşet bitki çayi (yeşil çay) 20 lik paket  
Bardak  poşet bitki çayi (papatya çayi) 20 lik paket  

Bardak  poşet bitki çayi (elma çayi) 20 lik paket  
Bardak  poşet bitki çayi (adaçayi) 20 lik paket  
Bardak  poşet bitki çayi (ihlamur) 20 lik paket  

Bardak  poşet bitki çayi (böğürtlen) 20 lik paket  
Köpük tabak 15 cm lik 1000 lik paket  

Plastik çatal 100 lük paket  
Kağit bardak 7 oz 100 lük paket  

Plastik bardak 7 oz 3000 lik koli  
Türk kahvesi kuru kahveci 

Mehmet efendi marka 
100gr lık ambalaj  

Jacobs Filtre Kahve 500 gr lık ambalaj  
 


