Ek1.b-e: Ulusal Rekabete Açık İhale Usulü İçin Standart Gazete İlan Formu
MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI
FISTIKÇI GIDA PAZARLAMA TİCARET VE İMALAT LTD. ŞTİ. Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (13. Etap) kapsamında GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ MERKEZ İSTASYON
MAHALLESİ’
NDE
gerçekleştirilecek
“ANTEPFISTIĞI
İŞLENMESİNDE
ÇEŞİTLİLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI” kapsamında mal alım ihalesi
yapmaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale
dosyası www.fistikcigida.com internet adresinden görülebilir. Ancak, ihale dosyası
İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP
adresinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saat: 01.10.2020 / 14.00
Gerekli ek bilgi ve açıklamalar www.fistikcigida.com’da yayınlanacaktır.
Teklifler “01/10/2020” tarihinde saat “14:00” ’te ve İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu
Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP adresinde yapılacak oturumda
açıklanacaktır.

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi
Tarih: 12.09.2020
1.
SIRA
1
2
3
4
5

Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:
MAKİNE – EKİPMAN ADI
PUDRA ŞEKERİ DEĞİRMENİ
ÖN HAZIRLAMA TANKI
BİLYALI MİKSER
STOK TANKI (DİNLENDİRME TANKI)
SOĞUTUCU GRUBU

Adet
1
1
1
2
1

2.
Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz
davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu
kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.
3.
İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:
İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP
Telefon
: 0342-513 00 46 / 0532-346 09 34
Faks
: 0342- 513 07 96
4.
Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım
hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve
katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.
Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerin birer nüshası da teklif mektubu ekinde verilmelidir.
— Oda Faaliyet Belgesi
— Ticaret Sicil Gazetesi
— İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
— Vergi Levhası
— Yerli malı belgesi, (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için)
— Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge(Kapasite Raporu veya İmalatçı
Belgesi)
— Üretici değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si)
— TSE veya CE Belgesi
— Deney Raporu (Varsa)
— Makine Kataloğu
— Referanslar Listesi
— Satış sonrası bakım onarım veren firmaların listesi
NOTLAR
•
Teklif mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben
düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;
•
Mutlaka tarih,
•
Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul
edilip/edilmediği,
•
Tekliflerin geçerlilik süreleri,
•
Teklif fiyatı açık olarak ( yazı ve rakam ile) belirtilmelidir. (Birim fiyat,
toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil/hariç, vb.)

•
Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
•
Mal alımlarında üretici haricinde tedarikçiden teklif alınması halinde,
tedarikçiler tekliflerinin ekinde Banka Referans Mektubu vermek zorundalardır.
Banka Referans Mektubu eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak
değerlendirilecektir. Üretici firmalardan bu belge istenmeyecektir.
5.
Teklifler en geç 01/10/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese
gönderilecektir. İhale 01/10/2020 Tarihinde Saat:14.00’ te 3. Paragrafta belirtilen adreste
yapılacaktır.
7.
Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki
taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın,
seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını
imzalayınız.
(I)
FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere,
Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
Teslim Adresi: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP
(II)
DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:
Teknik şartnameleri her
bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle
değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen
teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.
(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği
şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.
8.

Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon
Faks
Web adresi

: 0342-513 00 46 / 0532-346 09 34
: 0342- 513 07 96
: www.fistikcigidaa.com
Saygılarımla,
Ercan GÜVEN
Şirket Müdürü

FISTIKÇI GIDA PAZARLAMA TİCARET VE İMALAT LTD. ŞTİ.
İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)
Sipariş No
Sipariş Tarihi
Alıcının Adı
Alıcının Posta Adresi
Telefon No.
Faks No.
Konu:

:
:
:
:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________’nın temin işi.

KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Sayın Yetkili:
Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı
............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin
Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.
Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.
Saygılarımla,
____________________
(Görevlinin Adı)
____________________
(Unvanı/Görevi)
____________________
(Kurum Adı)
____________________
(Adres)

Ek1.b-c: Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)
ANTEPFISTIĞI İŞLENMESİNDE ÇEŞİTLİLİK VE
VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI
FISTIKÇI GIDA PAZARLAMA TİC. VE İMALAT LTD. ŞTİ.
-------------------------------------------------------------------------27.2.BÜİ.13.00048/MAL/02

Projenin Adı :
Alıcı
:
Satıcı
:
Sözleşme no :
1.
Sıra
No:
1
2
3
4
5

Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi
Malın Cinsi/ Kalem No.

PUDRA ŞEKERİ DEĞİRMENİ
ÖN HAZIRLAMA TANKI
BİLYALI MİKSER
STOK TANKI (DİNLENDİRME TANKI)
SOĞUTUCU GRUBU

Miktar
(Adet)

Birim Fiyat
(TL)

Toplam Fiyat
(TL)

1
1
1
2
1

Teslim
Süresi
60 Gün
60 Gün
60 Gün
60 Gün
60 Gün

Genel Toplam

KDV (%):
Toplam:
(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması
durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)
Ekli Teknik Şartnameleri inceledik, Teknik şartnamelerde belirtilen tüm hususları kabul
ve taahhüt ediyoruz.
Teklifimizin geçerlik süresi 60 gündür.
Yedek Parçalar
: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Araçlar ve Aksesuarlar : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Kullanma Kılavuzları : Makinelerin teslimi sırasında tüm bakım ve kullanım kılavuzları teslim
edilecektir.
Bakım Koşulları
: Yüklenici 10 yıllık süre boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek parça
ihtiyacı karşılama garantisi verecektir.

2.
Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması
sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
3.

Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4.

Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5.
Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 24 ay
boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde
belirtiniz.
6.

Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

İstenen teknik özellikler
(I)
Genel Tanım
(II)
Teknik Özellikler ve Standartlar
(III) Performans değerleri
Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması
durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}
7.

8.
Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21
günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına
uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden
Sipariş Emrini iptal edebilir.
TEDARİKÇİNİN ADI
Yetkili Kişinin İmzası

_______________________________________

Yer

:

Tarih

:

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)
1.

Projenin Adı

__________________________________________

2.

Uygulayıcı Kurum

__________________________________________

3.

Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları

4.

Tahmini Maliyet

5.

Davet edilen tedarikçi sayısı _____ Teklif veren tedarikçi sayısı ____________

6.

Tedarikçinin adı

7.

Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması
Tedarikçi

8.

_______________________________

__________ TL

Teklifin alındığı tarih Verilen Fiyat Teklifi
Fiyat

Uygun bulunmayan teklifler
Tedarikçi

Ret Gerekçesi

9.

Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:___________________

10.

Sözleşmenin toplam fiyatı_________TL

11.

İhale kararının verildiği tarih _______________

12.
Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla
belirtiniz.
13.

Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK MAKİNE VE EKİPMAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Projenin Adı : ANTEPFISTIĞI İŞLENMESİNDE ÇEŞİTLİLİK VE VERİMLİLİK
ÇALIŞMALARI
Yatırımcı
: FISTIKÇI GIDA PAZARLAMA TİCARET VE İMALAT LTD. ŞTİ.
Adresi
: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri
13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı (Tebliğ No:
2019/30) kapsamında alınması planlanan makine-ekipman ile ilgili genel hususları ve makine
teknik özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.
1- GENEL HUSUSLAR
-

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilecektir.
Nakliye, taşıma sigortası, yerinde montaj yükleniciye aittir.
Malın teslim yeri İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP adresidir.
Makine ve ekipmanlar kullanılmamış, yeni imalat olacaktır.
Makine ve ekipmanlar, üretimden kaynaklı hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl garantili
olacaktır.
Aşağıda yazılı makine donanım, malzeme ve ekipmanların montaj, çalıştırma, devreye
alma ve eğitimleri yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Makine ekipmanın ilk çalıştırma, deneme üretimi, kullanıcı ve hijyen eğitimi yüklenici
tarafından sağlanacaktır.

-

2- MAKİNE EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
NO

ALINACAK MAKİNENİN İSMİ VE TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

1

PUDRA ŞEKERİ DEĞİRMENİ
Kullanım Amacı: Pudra Şekeri Değirmeni, şeker kristallerini
öğüterek pudra şekerine dönüştürmek için kullanılan
makinedir.
- Üretim Kapasitesi: 650-1000 kg/s aralığında olmalıdır.
- Ürün yükleme hunisi 304 paslanmaz çelikten üretilmiş
olmalıdır.
- Elek sistemine sahip olmalıdır.
- Huni, helezon, şaft, borular, helezon konveyör, taşıma ve
çıktı motoru tamamen 304 paslanmaz çelikten üretilmiş
olmalıdır.
- Öğütme motorunun hareketli parçaları yağlama ve su
soğutma sistemlerine sahip olmalıdır.

BİRİM MİKTAR
Adet

1

- Su soğutma sistemi su valfi ile otomatik olarak kontrol
edilebilmelidir.
- Öğütme bölümü özel çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Öğütme bölümünde ürün miktarını ayarlamak için bir valf
bulunmalıdır.
- Öğütülmüş ürünü bir sonraki makinaya aktarmak için
makinanın çıktı bölümüne otomatik taşıma sistemi
eklenebilmelidir.
- Öğütücü Motor Gücü: 11 kW, 3000 devir/dk. Olmalıdır.
- Kayış-kasnak sistemine sahip olmalıdır.
- Helezon konveyör motor gücü: 1.1 kW Olmalıdır.
- Redüktör motoru,120 devir/dk Olmalıdır.
- Ürün çıkışı için helezon aktarma: 1.1 kW Olmalıdır.
- Redüktör motoru, 120 devir/dk Olmalıdır.
- Dış Ölçüler: Genişlik:1050 mm, Uzunlık: 2242 mm,
Yükseklik: 2500 mm Olmalıdır.
- Çalışma Voltajı: 380V Olmalıdır.
- Toplam Güç: 13,2 kW Olmalıdır.
2

ÖN HAZIRLAMA TANKI

Adet

1

Adet

1

Kullanım Amacı: Ham maddeleri karıştırıp homojenize etmek
için kullanılan makinedir.
- Kapasite: 1.650 kg Olmalıdır.
- Tüm ham maddeleri hızlı bir şekilde homojenize etmek için
çift karıştırıcı sistemine sahip olmalıdır.
- Her bir karıştırıcı motor gücü 3 kW ve 61 devir/dk olmalıdır.
- Tüm parçaları 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Biri ürün cidarı, biri su cidarı ve biri ısının dışarı yayılmasını
engelleyip enerji tasarrufu sağlayan yalıtım cidarı olmak üzere
toplam 3 cidarlı olmalıdır. Makina iki yanında pistonları olan
çift kapak sistemine sahip olmalıdır.
- Ön Hazırlama Tankı, cidar içindeki suyu ısıtmaya yarayan 4,5
kW gücünde iki elektrikli ısıtıcıya sahip olmalıdır.
- Sıcak su dolaşım pompasına ve su seviyesi göstergesine sahip
olmalıdır.
- Ön Hazırlama Tankı, iki yanında pistonları bulunan çift kapak
sistemine sahip olmalıdır.
- Pompası Gücü: 2,2 kW, 100 devir/dk Olmalıdır.
- Dış ölçüleri: Genişlik: 1674 mm, Uzunluk: 2717 mm,
Yükseklik: 1655 mm Olmalıdır.
- Çalışma Voltajı: 380 V Olmalıdır.
- Toplam Güç: 18,2 kW Olmalıdır.
3

BİLYALI MİKSER
Kullanım Amacı: Ürün inceltme işleminin sonlanarak ana
karıştırma işleminin yapılmasına yarayan makinedir.
- Kapasite: 800 kg/parti (3-4 saat) Olmalıdır.

- Hızlı öğütme sağlamak için özel karıştırıcı sistemine sahip
olmalıdır.
- Tank içinde 100Cr6 çelikten yapılmış 460 kg bilye
bulunmalıdır.
- İnceltme işlemi spiral karıştırıcı ve çelik bilyelerle
gerçekleştirilmelidir.
-. Biri ürün cidarı diğeri ise su cidarı şeklinde 2 cidara sahip
olmalıdır
- Makinanın iki yanında pistonları bulunan çift kapak sistemi
bulunmalıdır.
- Makine, cidar içindeki suyu ısıtmaya yarayan iki adet 4.5 kW
elektrikli ısıtıcıya sahip olmalıdır.
- Gıdaya temas eden tüm parçaları 304 paslanmaz çelikten
üretilmiş olmalıdır.
- Karıştırıcı motor gücü 18.5 kW ve dönüş hızı 116
devir/dakika olmalıdır.
- Pompa motor gücü 2.2 kW ve dönüş hızı 100 devir/dakika
olmalıdır.
- Bilye boşaltma kapağı bulunmalıdır.
- Ürün transferinin kontrollü bir şekilde sağlanması için 3
yollu, su ceketli, pnömatik vana kullanılmalıdır.
- PLC ve dokunmatik ekran ile çalışma zamanı, pompa
çalışma şekli, ürün ısısı, soğuk su dolaşımı işlemlerini
otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir.
- Dış Ölçüler:Genişlik: 1374 mm, Uzunluk: 1841 mm,
Yükseklik: 2003 mm Olmalıdır.
- Çalışma gerilimi: 380V Olmalıdır.
- Toplam güç: 29.8 kW Olmalıdır.
4

STOK TANKI (DİNLENDİRME TANKI)
Kullanım Amacı: Ürünü dinlendirmek ve stoklamak için
kullanılacak olan makinedir.
- Kapasite: 2.500 kg Olmalıdır.
- Makine içinde karıştırıcı bulunmalıdır.
- Bütün parçaları 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Biri ürün cidarı, biri su cidarı ve biri ısının dışarı yayılmasını
engelleyip enerji tasarrufu sağlayan yalıtım cidarı olmak üzere
toplam 3 cidarlı olmalıdır.
- Makinanın iki yanında pistonları bulunan çift kapak sistemi
bulunmalıdır.
- Tankın cidar içindeki suyu ısıtmaya yarayan iki adet 4.5 kW
elektrikli ısıtıcısı bulunmalıdır.
- Sıcak su dolaşımı için sıcak su pompasına ve su seviyesi
göstergesine sahip olmalıdır.
- Karıştırıcı motor gücü: 3kW ve dönüş hızı 28 devir/dakika
olmalıdır.
- Pompa motor gücü: 2.2 kW ve dönüş hızı 100 devir/dakika
olmalıdır.

Adet

2

- Dış Ölçüler: Çap: 1250 mm Yükseklik: 2187 mm Olmalıdır.
- Çalışma Voltajı: 380 V Olmalıdır.
- Toplam Güç: 13,2 kW Olmalıdır.
5

SOĞUTUCU GRUBU
Kullanım Amacı: Kurulacak olan işleme sisteminin soğutma
ünitesi olarak kullanılacaktır.
- Soğutma kapasitesi (kcal/saat): 30.000 olmalıdır.
- Kompresör; scroll tipinde olmalı ve Çekilen Güç (kW): 5.9
olmalıdır.
- Fanın;Gücü (W): 1100 olmalı ve Çapı (mm): 710 olmalıdır.
- Pompanın;Gücü (HP):2 olmalıdır.Maksimum Debi (Lt/dk):
220 olmalıdır.Maksimum Basınç (bar): 3.3 olmalıdır.
- Tank;Litre: 200 olmalıdır.Tesisat bağlantılarına giriş çıkış:
2”-1” olmalıdır.
- Boyutları;Boy (mm): 1400 olmalıdır.En (mm): 850
olmalıdır.Yükseklik (mm): 1600 olmalıdır.Ağırlık (kg): 400
olmalıdır.

Adet

1

İNŞAAT VE MAKİNE EKİPMAN ALIMLARINDA İDARİ ŞARTNAME
1. İş sahibinin
a) Adı
: FISTIKÇI GIDA PAZARLAMA TİCARET VE İMALAT LTD. ŞTİ.
b) Adresi
: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP
c) Telefon numarası
: 0342-513 00 46 / 0532-346 09 34
d) Faks numarası
: 0342-513 07 96
e) Elektronik posta adresi
: info@fistikcigida.com
f) Sorumlu Kişinin
Adı-soyadı/unvanı
: ERCAN GÜVEN/Şirket Müdürü
2- Satın alma konusu işin;
a) Adı: : ANTEPFISTIĞI İŞLENMESİNDE ÇEŞİTLİLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI
b) Tanımı: Antepfıstığı İşleme Tesisi
c) (Fiziki) miktarı ve türü: 5 Kalem makine ekipman alınacaktır. (Toplam 6 Adet/Tk.)
d) Yapılacağı yer: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP
e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:.........................................................................
3- Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler
a) Satın alma usulü: Ulusal Rekabete Açık İhale Usulü (Tarım ve Orman Bakanlığı/Ekonomik
Yatırımlar Satın Alma Kitabı-13. Etap)
b) Satın Alma İşinin yapılacağı adres: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar
Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP
c) Tarihi: 01.10.2020
d) Saati: 14.00
e) Satın alma komisyonu toplantı yeri: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar
Caddesi, No: 4 NİZİP/GAZİANTEP
4- Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dokümanı alması zorunludur.
5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: İstasyon Mahallesi, E-90 Karayolu Üzeri Çınarlar Caddesi, No: 4
NİZİP/GAZİANTEP
b) Son teklif verme tarihi ve saati: 01.10.2020/14.00
6- Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Teknik şartnameler
c) Sözleşme Tasarısı
d) Satın alma dokümanları ve diğer belgeler
7. İş teklifleri teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.
8- Ferdi hizmet satın alımlarında taahhütname istenmez.
9- Aranan nitelikleri taahhüt eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri
taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılır.

10- Teklif hazırlama giderleri maliyete eklenemez.
11- Yatırımcı satın alma ve yeterlik konusunda değişiklik yapılma hakkına haizdir.
12- İşin niteliğine göre alınacak teklifler, açılarak işin niteliğine, verilecek hizmetin süresi ve
proje ile uyumluluğu dikkate alınarak en düşük teklifi verene verilir. Yatırımcının proje
gerçekleşme durumu ile ilgili takdir hakkı saklıdır.
13. Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) takvim günü
olmalıdır.
14. Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkisi tarafından onaylandığı günü izleyen
en geç ON (10) gün içinde, sözleşme imzalanır.
15- Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak yapılacaktır.
15. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat
farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
16. İşin süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
17. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışlarının tespit edilmesi halinde oluşacak zarar
yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasına engel olacak olması
halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan
geçersiz sayılır.
18. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde
belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı veya yetkilendirilmiş ise danışman firmalarca
gerçekleştirilir.
19. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafla, inşaat, makine ve hizmet alımına ilişkin
sözleşmelerde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

SÖZLEŞME FORMU (TASLAK)
İşbu sözleşme, bir taraftan …………………………………..(bundan sonra ALICI olarak
anılacaktır) ve diğer taraftan ……………………………… (bundan sonra TEDARİKÇİ olarak
anılacaktır) arasında ……yılının ……………. ayının …….. gününde akdedilmiştir.
1. Tedarikçi ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim
koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan makine ve ekipmanı işbu
sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim
edecektir.
2. Satın alınacak Makina ve Ekipman, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik
Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip
olacaktır.
Satın alınacak Makine ve Ekipmanın tanımı:
3. Tedarikçi bu Sözleşme ile satın alınacak Makina ve Ekipmanları Teknik Şartname’de
istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen
miktar ve süreler içinde Alıcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.
4. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın
alma bedeli KDV hariç ………………………….(yazı ve rakam ile)- TL’dir (bundan
sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve
Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin
uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır
5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Makina ve Ekipmanın tamamının teslim edilmesini
müteakiben, Alıcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen
özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile
ilgili tutanak hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 30 gün
içinde yapılacaktır.
6. Aşağıda belirtilen Alıcı’ ya ve Tedarikçi’ ye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş
olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
6.1

Alıcı:

6.2

Tedarikçi:

7. KDV alıcı tarafından ödenecektir.

8. Tedarikçi, Sözleşmede belirtilen süreler içinde Makina ve Ekipmanların tamamını veya
herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken
Hizmetleri icra edemez ise, Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme
Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler
yüzde üç (% 3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada
indirim olarak belirtilecektir
9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
10. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin
Sözleşme hükümlerine uymaması yada hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve
taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların
çözümünde ……………….(Alıcı tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek)
Mahkemeleri yetkilidir.
11. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Emri
İşbu Sözleşme tarafların rızası ile ……/……/….. günü müştereken imzalanmıştır.
ALICI

YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ

