
TEKLİF TOPLAMA ŞARTNAMESİ VE TEKLİF FORMUDUR 

  

KONU : Ülke genelinde hasarlı veya hurda iade parça toplama hk.  

  

İŞİN MAHİYETİ : Şirketimiz nezdinde tanzim edilen Kara Taşıtları Kasko Sigortası kapsamında; 20.07.2018 ile 20.07.2018 tarihleri 

arasında maddi hasara uğrayan ve onarımı yapılan araçlar için eksper raporu detayında değişimi öngörülen hasarlı ve hurda 

parçaların ilgili mevzuata uygun olarak değerlendirilmek üzere parça değişimi yapıldığı onarım servislerinden toplanması yetkisi 

karşılığında ödenecek bedele ilişkin teklif.  

  

İŞİN SÜRESİ : 12 ay  

  

SON TEKLİF VERME TARİHİ : 06.07.2018 

  

TALEP EDİLEN BELGELER :  

 

• Çevre ve Orman Bakanlığınca 30,12,2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ömrünü Tamamlamış 

Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tüm belgeler.  

• Faaliyet Belgesi  

• İmza Sirküleri  

• Vergi Levhası  

• Ticaret Sicil Gazetesi  

• Referans Listesi ( İhaleye Konu İs Kapsamında Çalışılan Sigorta Şirketleri )  

  

AÇIKLAMALAR :  

  

Verilecek olan teklifin yıllık toplam tutar olarak belirtilecek ve aylık olarak eşit paylarda şirketimiz hesabına transfer edilecektir.       

( Dosya başı ve ya birim başı ücret şeklindeki teklifler dikkate alınmayacaktır. )  

   

Tüm teklifler şirketimiz Satınalma Komitesince değerlendirilecek olup ihale sonucuna ilişkin resmi şirket kararı katılımcılara teklifin 

tarafımıza iletildiği elektronik posta üzerinden bildirilecektir.  

  

İhalenin mevcut iş ortağı dışındaki bir teklif sahibine verilmesi kararı halinde sözleşme öncesinde yıllık teklif bedeli kadar teminat 

mektubu ile birlikte yukarda belirtilen belgelerin asılları talep edilecektir. (Yıllık bedelin peşin ödenmesi halinde teminat mektubu 

talep edilmeyecektir.)  

  

İlgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmediği tespit edilenler ile son iletim tarihinden sonra alınacak teklifler dikkate alınmayacaktır.  

  

Bu formunun çıktısı alınarak talep edilen diğer belgelerin suretleri ile birlikte aşağıdaki alanlarda doldurulduktan sonra “Teklif 

Gönderim Adresi’ ne kapalı zarf  ile son gönderim tarihi öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.  

  

Not: Teklife mesnet teşkil etmek üzere tarafımızdan poliçe, hasar dosyası vb. adetsel ya da hacimsel bilgi talepleri 

karşılanmayacaktır. Gerek duyulması halinde sigorta şirketlerinin poliçe ve hasar bilgilerine ilişkin verilere http://www.tsb.org.tr/ 

resmi internet sitesinden erişilebilmektedir.  

  

TEKLİF GÖNDERİM ADRESİ :  

 

EUREKO SİGORTA A.Ş. Satın Alma ve Tesis Yönetimi Volkan Tezgel dikkatine 

Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:20 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL 

 

TEKLİF VEREN BİLGİLERİ  

 

FİRMA & ŞAHIS İSMİ    :      

 

TAAHHÜT EDİLEN  

  

TOPLAM YILLIK ÖDENECEK BEDEL  Rakam ile  …………………………..TL  

  

Yazı ile :………………………………………………………………………………TL 

  

  

KASE / İMZA / TARİH  


