EK 1. TEKNİK ŞARTNAME
1. Genel Tanım
2. Teknik Şartname
Grup 1; Arı Keki Üretim Tesisi Kurulması

Kek tesisi 4 adet makine ve ekipmandan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla;





1 adet Pudra makinesi (Arı Keki Üretimi),
1 adet Hamur karma makinesi (Arı Keki Üretimi),
1 adet Dolum makinesi (Arı Keki Üretimi),
1 adet Vakum makinesi (Arı Keki Üretimi) ’dır. Teknik detayları aşağıda
sıralanmıştır.

PUDRA MAKİNASI (Arı Keki Üretimi) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En az 300 kg/saat kapasiteli olmalıdır.
Makine 5,5 kw. , 7 hp gücünde olmalıdır.
Son ürün inceliği 30-60 mikron olmalıdır.
Motor devri 3000 devir/dakika olmalıdır.
Makinenin her yeri 304 kalite paslanmaz ve gıdaya uygun malzemeden olmalıdır.
Pudra şekeri deposu en az 100 kg olmalıdır.

HAMUR KARMA MAKİNASI (Arı Keki Üretimi) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En az 100 kg. kapasiteli olmalıdır.
Makine 3 kw. , 4 hp gücünde olmalıdır.
Motor devri 1500 devir/dakika olmalıdır.
Kazan çapı en az 85 cm. olmalıdır.
Kazan derinliği 45 cm. olmalıdır.
Karıştırıcı kol devri 45 devir/dakika olmalıdır.
Makinenin her yeri 304 kalite paslanmaz ve gıdaya uygun malzemeden olmalıdır.
Şanzıman tipi diferansiyel olmalıdır.

DOLUM MAKİNASI (Arı Keki Üretimi) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kek dolumunu 1 kg/4 saniye yapabilmelidir.
0-20 kg arasında istenilen gramaja ayarlanabilir olmalıdır.
Pedallı kolay kontrol sistemi olmalıdır.
Enerjisi 380V 50hz 3 fazlı 4 kw. gücünde olmalıdır.
Kek hamuru kazanı 85 kg. kapasiteli olmalıdır.
Parçaları kolay sökülebilir ve yıkanabilir olmalıdır.
Çift helezonlu ve çift cidarlı ısıtmalı dolum tüneli olmalıdır.
304 kalite paslanmaz malzemeden olmalıdır.
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VAKUM MAKİNASI (Arı Keki Üretimi) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yapıştırma çenesi 4x550 mm. olmalıdır.
Enerjisi 380V 50Hz gücünde olmalıdır.
2 adet vakum odası olmalıdır.
Vakum pompa kapasitesi 105m³ olmalıdır.
Komple paslanmaz 304 kalite malzemeden olmalıdır.
Yapıştırma çeneleri kolay değiştirilebilir olmalıdır.
Acil durumlar için stop butonu olmalıdır.
İşlem süresi en fazla 30 sn. olmalıdır.

Grup 2; Temel Petek Tesisi Kurulması
Temel petek tesisi toplam 6 adet makine ve ekipmandan oluşmaktadır. Bunlar
sırasıyla;






1 adet Balmumu eritme ve sterilize tankı (Petek Üretim),
2 adet Balmumu dinlendirme tankı (Petek Üretim),
1 adet Petek üretim makinesi (Petek Üretim),
1 adet Dinlendirme tankları için Metal Platform (Petek Üretim),
1 adet Basınçlı hava kompresörü (Petek Üretim) ’dır. Teknik detayları
aşağıda sıralanmıştır.

BALMUMU ERİTME VE STERİLİZE TANKI(Petek Üretim) (1 adet)
1. Kazanın Balmumu kapasitesi en az 240 kg. kapasiteli olmalıdır.
2. Kazan 9Kw/380volt gücünde olmalıdır.
3. Kazan 120°C ısı ve 1 bar basınçta sterilize işlemini yapmalıdır.
4. Kazanın kapağı basınca ve ısıya dayanıklı, kapakta gıdaya uygun özel conta
bulunmalıdır.
5. Kazan dijital ısı kontrol sistemli olmalıdır.
6. Kazan çift cidarlı olmalıdır.
7. Kazanın ısıtma sistemi elektrikli ve ısı transfer yağlı olmalıdır.
8. Kazan iç-dış gövde 2.5mm-3mm 304 kalite paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
9. Kazan sacının her yeri 304 kalite paslanmaz malzemeden olmalıdır.
10. Kazan üstünde hava girişi ve basınç göstergesi bulunmalıdır.
11. Kazan üstünde basınç için emniyet vanası ve hava tahliye vanası bulunmalıdır.
12. Kazan üstünde ürün çıkış borusu ve vanası bulunmalıdır.
13. Kazan altında tahliye vanası bulunmalıdır.
14. Dış ve alt gövde ısı izolasyonlu olmalı.
15. Kazandan ürün tahliyesi hava basıncıyla 160 dereceye dayanıklı, gıdaya uygun buhar
hortumlu olmalıdır.
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BALMUMU DİNLENDİRME TANKI (Petek Üretim) (2adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kazan hacmi en az 240 kg. balmumu kapasiteli olmalıdır.
Kazan dijital ısı göstergeli olmalıdır.
Kazan gövdesi 3 cidarlı olmalıdır.
Kazanın eritme ısısı istenilen dereceye ayarlanabilmelidir.
Kazanın elektrik kontrol panosu 304 kalite paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
Kazan iç ve dış sacı 304 kalite paslanmaz malzemeden olmalıdır.
Kazan vanaları şamandıra sistemli olmalıdır.
Kazan vanaları donmaya karşı elektrikli ısıtma sistemli olmalıdır.
Kazandan makineye giden mum akışı elektrikli ısıtma sistemli olmalıdır.
Kazan ısıtmasında su veya ısı transfer yağı kullanılabilmelidir.
Kazan ısı yalıtımlı olmalı, kapağında gıdaya uygun silikon conta olmalıdır.
Enerji beslemesi 380V, enerji tüketimi de 6kw/saat olmalıdır.
Kazanların ön tarafında termometreler bulunmalıdır.

PETEK ÜRETİM MAKİNASI (Petek Üretim) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Silindir ölçüleri Çap 170mm x 750mm Uzunluk olmalıdır.
Makinenin üretim kapasitesi 40-45 kg/saat olmalıdır.
3 sıralı balmumu çıkarmalıdır.
Hız kontrol cihazı ile istenilen hızda balmumu kg/saat ayarı yapılabilmelidir.
Balmumu ve suyun ısısı dijital ısı kontrol sistemi ile kontrol edilebilmelidir.
Makinenin tüm elektrik sistemleri kontrol panelinden kontrol edilebilmelidir.
Makine çalışırken dijital sayıcı sistemi ile istenilen boyda pnömatik kesim
yapabilmelidir.
Balmumu kesim bıçakları paslanmaz krom nikel olmalıdır.
Balmumu kesim bıçaklarında ıslatma süngerleri olmalıdır.
Enerji beslemesi 220V ve tüketimi 3kw/saat olmalıdır.
En az 2 adet acil stop butonu bulunmalıdır.
Makine gövdesi 304 kalite paslanmaz malzemeden olmalıdır.
Makinenin silindir yatakları rulmanlı olmalıdır.
Makinenin silindir milleri ve flanşları paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
Makas sistemi pnömatik olmalıdır.
Silindirler ileri ve geri yönde dijital kontrol sitemi ile hareket edebilmelidir.
Su kapasitesi 100 lt. olmalı, su pompası ve su tankı 304 kalite paslanmaz
malzemeden yapılmalıdır.
Su tankında filtreleme olmalıdır.
Balmumu transfer kazanı ısı transfer yağı ile ısıtılmalı, kazan 304 kalite paslanmaz
malzemeden yapılmalıdır.
Makine bandı üzerinde balmumunu soğutmak için dimmerli fan olmalıdır.
Makine suyu fanlı kondanser sistemi ile kontrol altında tutulmalıdır.

DİNLENDİRME TANKLARI İÇİN METAL PLATFORM (Petek Üretimi) (1 adet)
1.
2.

Dinlendirme kazanlarına uygun ölçülerde, yerden yüksekliği 1500 mm. ebatlarında
metal platform olmalıdır.
Merdiven basamak ve Yüzey kaplama 2.5-3.mm metal saç olmalıdır.
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BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ (Petek Üretimi) (1 adet)
1.
2.
3.
4.
5.

Kompresör devri 800dv/dk olmalı
Piston deplasmanı 370lt/dk olmalı
Motor gücü 2,2 Kw olmalı
İşletme basıncı 7,5 bar olmalı
Maksimum işletme basıncı 8 bar olmalı

3. Aksesuar ve Ekler
İstenilen tüm özellikler madde 2 de Teknik Şartname’de detaylı olarak verilmiştir.
4. Alet ve Diğer Gerekli Kalemler
Makine kurulumu ve montajında gerekli olacak bütün malzemeler Tedarikçi tarafından
getirilerek kurulumu yapılacaktır. Bu süreçteki nakliye, konaklama, vinç vs. giderler
Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
5. Bakım Şartları
Arıza anında en geç 3 gün içinde müdahale edilmelidir.
Garanti süresi içerisinde en geç mart ayının son iş gününe kadar yıllık ücretsiz bakım
yapılmalıdır.
6. Gerekli Yedek Parçalar
Makine ekipmanlara ait contaların her biri için 2 şer adet yedeği olmalıdır.
Gerekli yedek parçaların garanti süresi makinelerin garanti süresiyle aynı (En az 24 ay)
olmalıdır.
7. Kullanım Kılavuzu
Makine-ekipmanlarla birlikte kullanım kılavuzu gönderilmelidir. Ayrıca ilk kurulum-montaj
bittikten sonra en geç 1 hafta içerisinde Tedarikçi tarafından deneme çalışması
yapılmalıdır. Bu sırada birliğimizin Teknik Ekibine de makine-ekipmanların çalışma
prensipleri üzerine öğretimi yapılmalıdır.
8. Performans standartları
9. Garanti Şartnamesi
Her bir makine 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Sistem; deneme üretiminden geçtikten
sonra teslim alınacaktır.
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10. Fiyat Cetveli*
Grup 1; Arı Keki Üretim Tesisi Kurulması

POZ
NO.

TANIM

BİRİM

MİKTAR

1

Pudra Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

2

Hamur Karma
Makinesi (Arı
Keki Üretimi)
Dolum Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

Adet

1

Vakum Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

3
4

KDV%

TESLİMAT [DDP – GÜMRÜK VE
RESMİ VERGİLERİ ÖDENMİŞ
OLARAK TESLİM ] KURULUŞ VE
YERİNDE GARANTİ DE DÂHİL
OLMAK ÜZERE BİRİM FİYAT
(TL) (KDV DÂHİL)

TOPLAM
(TL)

GENEL TOPLAM (KDV dâhil)

Grup 2; Temel Petek Tesisi Kurulması

POZ
NO.

1

2

3

4

5

TESLİMAT [DDP – GÜMRÜK
VE RESMİ VERGİLERİ
ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM ]
TANIM

Balmumu
Eritme ve
Sterilize Tankı
(Petek Üretim)
Balmumu
Dinlendirme
Tankı (Petek
Üretim)
Petek Üretim
Makinesi
(Petek Üretim)
Dinlendirme
tankları için
Metal Platform
(Petek Üretim)
Basınçlı Hava
Kompresörü
(Petek Üretim)

BİRİM

MİKTAR

Adet

1

Adet

2

Adet

1

Adet

1

Adet

1

KDV%

KURULUŞ VE YERİNDE
GARANTİ DE DÂHİL OLMAK
ÜZERE BİRİM FİYAT
(TL) (KDV DÂHİL)

TOPLAM
(TL)

GENEL TOPLAM (KDV dâhil)
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Grup 1; Arı Keki Üretim Tesisi Kurulması ve Grup 2; Temel Petek Tesisi Kurulması (Her
2 grup içinde toplu fiyat teklifinizi de yazınız)

POZ
NO.

TANIM

BİRİM

MİKTAR

1

Pudra Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

2

Hamur Karma
Makinesi (Arı
Keki Üretimi)
Dolum Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

Adet

1

4

Vakum Makinesi
(Arı Keki Üretimi)

Adet

1

5

Balmumu Eritme
ve Sterilize Tankı
(Petek Üretim)

Adet

1

6

Balmumu
Dinlendirme
Tankı (Petek
Üretim)
Petek Üretim
Makinesi (Petek
Üretim)

Adet

2

Adet

1

Dinlendirme
tankları için Metal
Platform (Petek
Üretim)
Basınçlı Hava
Kompresörü
(Petek Üretim)

Adet

1

Adet

1

3

7

8

9

KDV%

TESLİMAT [DDP – GÜMRÜK VE
RESMİ VERGİLERİ ÖDENMİŞ
OLARAK TESLİM ] KURULUŞ VE

TOPLAM

YERİNDE GARANTİ DE DÂHİL
OLMAK ÜZERE BİRİM FİYAT
(TL) (KDV DÂHİL)

(TL)

GENEL TOPLAM (KDV dâhil)

*Fiyat cetvelinde; Grup1, Grup 2 ve her 2 grup için de fiyat teklifi tablolarının
doldurulması zorunludur.
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EK 2. TEKLİF FORMU
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır.
Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.
Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.
TEKLİF FORMU
A.

KAPAK

İhale Numarası

: C02/S/M/02233 – 2 No’lu İhale

Sözleşme adı
: Arı Keki Üretim Tesisi Kurulması ve Temel Petek Tesisi Kurulması
Makine-Ekipman Temin ve Montajı
1

TEKLİF SAHİBİ
Tüzel kişiliğin isim ve adresi

2

İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için)
İsim
Kurum
Adres

Telefon
Faks
E-posta
3. TAAHHÜTNAME
<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>
Aşağıda imzası bulun ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale
dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Teklif Sahibi adına imzalayan
İsim
Kaşe - İmza

Tarih
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B.

MALİ TEKLİF FORMU
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

<Tarih>
Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği
İsmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:29/A
Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak Çanakkale Arıcılar Birliği’nin
“Çanakkale Arıcılar İçin Temel Petek ve Arı Keki Üretim Tesisi Kurulması”
C02/S/M/02233 projesi, mal temini işlerini, KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)>
Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme ’de belirtilen işleri Sözleşme imza
tarihinden itibaren <işin süresi haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.
Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.
Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme
oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızın
bilincindeyiz.
Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
<Kurum Adı>
<Adres>
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EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

/ /20
Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği
İsmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:29/A
Arı Keki Üretim Tesisi ve Temel Petek Tesisi Makine-Ekipman Temin ve Montajı
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı> olarak,
 İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde
başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı,
 Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve
Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya
Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma
ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,
 İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya
ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
 Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete
ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
 Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk,
kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme
Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş
yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
 Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
 Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,


Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi
sağladığımızı,



Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen
durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen
bilgilendireceğimizi ve



Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden
ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla
sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.
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Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu
yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek
adına, yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge
vermeyi taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya
da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından
haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,
<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU

Mal Alımı Sözleşmesi
<Sözleşme Adı>
<Sözleşme Numarası>
İşbu Sözleşme bir tarafta, ……………………………………………………….adresinde bulunan
bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan <Faydalanıcı’nın adı> ile diğer
tarafta,
……………………………………………………………………………adresinde bulunan bundan
böyle “Tedarikçi” olarak anılacak olan <Tedarikçi’nin açık adı>
arasında aşağıdaki şartlar dahilinde ……/……/….. tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşmenin konusu: <eğer söz konusu ise malların doğru kullanımı için verilecek teknik
eğitim vs.> ile birlikte <satın alınan kalemlerin kısa tanımı >’nin temin edilmesi, nakliyesi ve
kurulumu.
Bu Sözleşme ekinde yer alan Ek A. Teknik Şartname, Ek B. Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat
Çizelgesi bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
1. ÜRÜNLERİN TANIMI
Satın alınacak mallar, Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik
özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.
Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda,
verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya
adreslere teslim edecektir.
2. SÖZLEŞME BEDELİ
Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız> <..........yazı ile yazınız> TL’dir ve
sabittir. Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.
3. TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ
Malların teslim süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 ay
’dır. Mallar Biga Sanayi Sitesi İstiklal Mahallesi 14 blok No:55 Biga/ÇANAKKALE ’ye teslim
edilecektir.
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4. GEÇİCİ KABUL
Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme,
muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi’nin yazılı
başvurusu üzerine Sözleşme Makamı’nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici
kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir. Kabul
işlemleri Tedarikçi’nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.
5. TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET
Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak
belirlenir. Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemeden kaynaklanan tüm
tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek
amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir.
6.

KESİN KABUL

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren <bir hafta/iki ay, vb.> sonra yapılır.
7. GECİKME CEZALARI
Tedarikçi, Sözleşme’de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını
teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise,
Sözleşme Makamı, gecikilen her bir gün için Sözleşme Bedelinin %0,1 (binde bir)’ine eşit bir
meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %10’a (yüzde on)’a ulaştığında,
Sözleşme Makamı Sözleşme’yi fesih edebilir.
8. ÖDEME ŞARTLARI
Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben,
Sözleşme Makamı tarafından kontrollerinin yapılıp Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen
özellikleri tamamen karşıladığı, her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve
Sözleşme Makamı tarafından verilecek “Muayene ve Kabul Tutanağı”ndan sonra
düzenlenecek faturaya istinaden ödeme, Madde 2’de belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden,
faturanın Sözleşme Makamı’na tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde
Tedarikçi’nin Ek C’de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.
İşbu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi, Tedarikçi sorumluluğunda olup Tedarikçi
tarafından ödenecektir.
9.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme’de hiç bir değişiklik veya
tadilat yapılamaz.
10.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı’nın
yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.
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11.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme Makamı, Tedarikçi’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum
üzerine herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde
feshin Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme
çerçevesindeki işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih
belirtilecektir.
İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir.
Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun
bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu
sebepleri Tedarikçi’nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi,
Sözleşme Makamı’nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren beş
(5) işgünü içinde Tedarikçi’nin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak haber vermek suretiyle
yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu
ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı’nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü
tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi İş’te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni
grev vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan
edilmesi.
12.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme
hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu
kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde <Sözleşme
Makamı’nın yerleşik olduğu il> Mahkemeleri yetkilidir.
13.

DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme
Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel
getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere
ilavedir.
13.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar
arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur.
13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla
hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda
uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak
mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de
yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.
13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin
herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu
Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın
yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde mutabık kalacaklardır.
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13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (onüç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup,
___.___.2019 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği
Tedarikçi’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.

Tedarikçi adına

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

:

Ünvanı

:

Ünvanı

:

Kaşe - İmza

:

Kaşe - İmza

:

Tarih

:

Tarih

:

EKLER
EK A. Teknik Şartname
EK B. Tedarikçi’nin Teklifi
EK C. Mali Kimlik Formu
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU
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EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU
<Projenin Adı >
<İhalenin Adı ve Numarası>
İdari Değerlendirme
No.

Teklif
sahibinin
ünvanı

Ticaret Odası
belgesi var
mı?
(E/H)

Yasal temsilci
imzası var mı?
(E/H)

Yasaklı
olmadığı
beyanı var
mı?
(E/H)

Teknik Değerlendirme
Teknik
şartnameye
uygun mu?
(E/H)

Teslimat
şartları
uygun mu?
(E/H)

Garanti
koşulları
uygun mu?
(E/H)

Mali Değerlendirme
Teslimat
sonrası
hizmetleri
var mı?
(E/H)

Teklif
geçerli mi?
(E/H)

KDV dâhil
Teklif Bedeli
(TL)

Sıralama

1
2
3
4
5
6
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<Tarih>
<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>
Başkan

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Sekreter

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Değerlendiriciler

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >
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