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1-The animals shall be identified using individual identification means (eartags or electronic eartags/microchips, etc.). 

2-On the date of the entry into the country, the age of the animals shall not exceed 12 months (365 days).

3-Purchase and take delivery of the shape of animals are as follows:

a-Fattening cattles to be quarantined by our company

For those with HS Code 01.02.29.49.00.00, 161-300 kg (Male),Animals will be weighed and delivered in Lüleburgaz. Road 

wastage belongs to the seller.

TARİH/İMZA/KAŞE

DATE/SIGNATURE/STAMP

ŞAROLE - LİMUZİN - BELÇİKA MAVİSİ -              
BLONDE D'AQUITANE (ERKEK)

ANGUS-SİMMNETAL-MONTBELIARDE 
(ERKEK)

b-Karantinası üreticide yapılacak besi danaları için 

GTİP kodu 01.02.29.99.00.00  olanlar için 301-350 kg(erkek),Hayvanlar Kapıkule Sınır Kapısında tartılarak teslim 
alınacaktır. Yol firesi satıcıya aittir.

4- Kaşektik, görünür fiziki kusurlu (körlük, topallık vb.) olmayacaktır. Teslimat esnasından tespiti halinde canlı ağırlık 
ortalaması üzerinden %10 ceza uygulanacaktır. 

5- İthal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında veya canlı hayvan ithalatına Bakanlıkça izin verilen ülke 
topraklarında doğup büyümüş olmalıdır. 

10-Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

10-The quotations are valid for 90 (ninety) calendar days as of the date of the last quotation made.

11-Ön değerlendirmede teklifi uygun görülen üretici firmanın, teklif tutarının % 100’ü oranında teminat (nakit veya kesin-
süresiz banka teminat mektubu) verdikten sonra sözleşme imzalanacaktır. Teminat yatırmayanların teklifleri geçersiz 
11- In pre-assesment, the manufacturer whose quotation is considered to be convenient must vouch for(cash or definite-indefinite 

bank letter of guarantee) 100% of the offered price.The quotations of the manufacturers which did not make a down payment is 
Teklif konusu canlı hayvanları yukarıda hizalarında yazılı adet ve birim fiyat üzerinden bu teklif mektubu vermeyi teklif ve 
taahhüt ederim.

I quote and undertake the live cattles on the unit prices written on their rows within the scope of this letter of offer.

8-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge sunması gerekmektedir.

8- It is necessary to submit certificate of authorization to quote. 

9-Vekâleten teklif verilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
9-In case, the quotation is made by proxy, it is necessary to submit the notarized letter of attorney which demonstrates that the 

proxy has the capacity to quote and the notarized statement of signature.

2- Ülkeye girişte hayvanların yaşı 12 ayı (365 gün) geçmemelidir.

3-  Hayvanların alım teslim alım şekli aşağıda belirtilmiştir.

a-Karantinası şirketimizce yapılacak besi danaları için  

GTİP kodu 01.02.29.49.00.00 olanlar için 161-300 kilogram, (Erkek), Hayvanlar Lüleburgaz İşletmede tartılarak teslim 
alınacaktır. Yol firesi satıcıya aittir. 

5-The beef cattle to be imported shall be born and raised in the country of export or in the countries which are approved by the 

Ministry for the imports of live animals.

6- Hayvanlar ilgili ırk özelliğini taşımaması durumunda %10 ceza uygulaması yapılacaktır. 

7- Hayvanların yükleme yapıldıktan sonra 72 saat içerisinde Lüleburgaz işletmemize teslim edilmesi gerekmektedir. 
Yüklemesi yapılan tırların GPS’i şirketimizce takibi yapılacak olup, hayvanların herhangi bir tesiste haricen bekletildiği 

6-10% penalty will be applied if the animals do not have the characteristics of the relevant race.

7-The animals must be delivered to our Lüleburgaz facility within 72 hours after loading.The GPS of the loaded trucks will be 

tracked by our company and a 10% penalty will be applied when it is detected that the animals are kept externally in any facility.

For those with HS Code 01.02.29.99.00.00, 301-350 kg (Male),Animals will be weighed at Kapıkule Customs Area.Road wastage 

belongs to the seller.

4- There will be no cachectic, visible physical defects (blindness, lameness, etc.). If detected during delivery, 10% penalty will be 

applied over the average live weight.

b-Fattening cattles to be quarantined at the producer

FİYAT TEKLİF FORMU 

ÜLKE/                         
ORIGIN COUNTRY

Yükleme Ülkesi/ 
Loading Country

İthal edilecek besilik sığırlar için teknik kriterler aşağıda belirtilmiştir.

1- Hayvanlar bireysel tanımlama araçları (küpe veya elektronik kulak küpesi/mikroçip vb.) ile tanımlı olmalıdır.


