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1-Teklifle.in yazılü olmasl,
2-ihale dökümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Teklif Verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarasl, maıkalarl ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,

4,TL (Türk Lilasl) olarak fiyat Verilip.birim fiyatlarınln rakamla Ve yazlyla yazllmasl,
5 Üzerinde kazıntl.silint.düzeltme bulunmamasü,

6-Ad,soyad Veya tıcaret ürnvan1 yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş olmasl,
7-Teklif Velilmeyecekse
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bir açıklama ile gönderi]mesi,

8_ Ma]zemeler ilgili fjrma yetkilisince depoya tesllm edilecektir

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kurum bilgisi ve izni dlşlnda kargo ile yap|lan malzeme,fatura,iEaliye teslimatlarl

9- Teklif verilen malzemelelin, idarenin kesin siparişine müteak p teslim sürelerinin teklif mektlbunda bildi.ilmesi zorunludurJeslim süresi Ve opsiyon süresi
bildirilmeyen tekliflel kesinlikle kabul edilmeyecektir,
onemli 1 Fi yat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazllmalldll
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TONER TEKNiK ŞARTNAMESi

yazıcılara uyumlu olacaktır,
1. Toner Samsung 2O2Ol2O7O serisi
garantili muadil toner
2. Samsung MLT-DltlS orijinal toner veya

olmalıdır.
olma]ıdır,
3. %5 yoğunlukla 1000 sayfa baskı kapasiteli
satıcı firmaya ait
4. Makineye tonerden dolayı oluşacak problemIer
firma
olup cihaz ve tonerin sorununun giderilmesiyle
yükümlüdür.
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