KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ
Tarih:17 Ocak 2017
“KUZEY KIBRIS’I ZİYARET ETMEK İÇİN 50 NEDEN BROŞÜRÜ (ÇEKCE)“
BASKI ŞARTNAMESİ
3,000 ( Üç Bin ) 5,000 (Beş Bin) adet “21 cm x 21 cm (Kare) - Çekce “ broşürü için
teklif Kabul edilmektedir. Söz konusu teklifinizi TL (TÜRK LİRASI) olarak 23 Ocak 2017
tarihinde saat 11:00 ‘a kadar Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nde bulunan teklif
kutusuna atmanız gerekmektedir. Teklifler aynı tarihte ve aynı saatte ( 11:00 ‘da)
açılacaktır.
Ölçüler : 21 cm x 21 cm
Sayfa Sayısı: 20 (Yirmi) Sayfa + Kapaklar
Kapaklar : 200 gr. parlak kuşe
iç sayfalar : 130 gr. parlak kuşe
4 renk baskılı ve çakmalı
Teslim süresi: 7 iş günü

Önemli Not;
1.

2.
3.
4.

5.

TEKLİFLERİNİZİ LÜTFEN TL (TÜRK LİRASI) OLARAK VERİNİZ. TL DIŞINDA FARKLI PARA
BİRİMİNDEN VERİLEN TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Teknik şartnamede belirtilen kağıt özelliklerinin şartnameye uygun olup olmadığının
Daire tarafından onaylandıktan sonra baskıya geçilebilecektir.
Teknik şartnameye uymayan baskıları İdare kabul etmeme hakkına sahiptir.
Teslimat : Her 200 (İki Yüz) adet broşür, karton koliler içerisine yerleştirilerek,
uzun kenarında içerisindeki broşür çeşidi ve miktarı yazılacak şekilde 3 cm x 10 cm
stiker yapıştırılmış halde daire deposuna, ilgili personelin göstereceği uygun depoya
bırakılacaktır.
Teknik şartnameye ve teslimat süresine uymayan söz konusu işleri, Daire kabul
etmeme ve teslim almama hakkına sahiptir.

Tel: +90392- 2278153 -2289630 Dahili:126
NOT!!!

Faks: +90392-2285625

1) Bundan böyle teklif alınacak tüm ürünler için teknik şartnameler, Bakanlığımızın web sayfasında www.turizm.gov.ct.tr
yayınlanacaktır.
2) Teklif verecek olan şirketlerin ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerinin olması ve/veya bu yönde çalışmaları olması gerekmekle
birlikte dairemizin web sitesinde bulunan ‘Tedarikçi Bilgi Formu’ nun doldurulup turizmtanitma@gov.ct.tr adresine iletmeleri
gerekmektedir.
3) Teklif verecek şirketler tekliflerini teknik şarnamede belirtilecek süre içerisinde Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nd e
bulunan ihale kutusuna kapalı zarf yöntemi ile kutuya atacaklardır. Email, faks yolu ile teklif kabul edilmeyecektir.
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