
EANKAvA HAyMAhtA tsAr,A iLCELEni sur
Unnricrr"rni siruiGi

Tarih :30.10.2018

Sayr .2Q18113

Konu :Teklif Vermeye Davet

Sayrn Yetkili,

TANAP Do$algaz iletim A.$. tarafrndan Sosyal ve Qevresel Yatrrrm programlarr kapsamrnda
do$rudan hibe mekanizmast ile fonlanan SUt Uretiminde Soguk Zincirdeki Eksik Halkalarrn
Tamamlanmasr Projesi kapsamrnda ihtiyag duyulan gegitli boyutlarda sUt tanklarr ihale
yoluyla tedarik edilecektir.

Bu kapsamda Qankaya Haymana Bala ilgeleri SUt Ureticiled Birligitarafrndan bu proje
kapsamtnda ihtiyag duyulan ve satrnalrnacak mallarrn temini igin teklif vermeye davet
edilmektesiniz. Teknik gartname Ek1'de verilmektedir.

Bu davet mektubunda yer alan tUm kalemler igin teklif vermeniz gerekir. Sdzlegme bir bUtUn
olarak de$erlendirilecektir.

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktrr. Teklifle birlikte teknik belgeler ve kataloglarr, s6z
konusu her bir kaleme iligkin di$er basrlr materyal ve temin edilecek mallar igin bakrm ve
onarlm hizmeti sa!layacak firmalarrn ad ve adres bilgileri de sunulacaktrr.

Agagtda listeli belgeler teklit ile birlikte sunulacaktrr. Teklif isteme dokumanrndaki garilarr
sa$layan en dUg0k teklif sahibi aga$rdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde
sozlegme yaprlacaktrr. Sdzlegme Makamr belgelerini saglayamayan teklif sahipleri ile
sozlegme imzalamayacaktrr.

1. TebligatAdresi (Kanuni ikametgih belgesi),

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi,

3. imza SirkUleri,

4. VekAleten ihaleye katrlrm sa$lanmasr halinde, teklifi imzalayan kigi veya kigilerin noter
tasdikli vekaletnermeleri ve imza sirkuleri (sdzlegme yrr iginde alrnmrg),

5. Vergi Levhasr (fotokopi),

6. Vergi dairesine, sosyal gUvenlik kurumlanna borcu olmadr$rnr gosterir belge.
Yaptlandlrtlmtg borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldrklarr resmi yazrlarr teklif
dosyasr na eklemelidir.
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Tekliflerinizin kapalr zar'f iginde en geg 14.11.2018 gunU saat 13:00'e kadarTeknik
$artnamede belirtilen kogullarda aga$rdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler de$erlendirmeye alrnmayacaktrr. posta ve
kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Qankaya Haymana Bala ilgeleri SUt Ureticileri Birligi
sorumlu degildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat
13:05'teagrlacaktrr.

Mal alrmrna iligkin Diger gartlar agagrdaki gibidir:

6OemgtgR:Odeme TL cinsinden Tedarikginin bildirece!i banka hesabrna
yaptlacaktlr.Teslim adresinde mallarrn kabulunU takiben teslimat yaprldr$rnr gosteren
evraklar kargrlr$rnda fatura bedelinin tamamr 30 gun iginde odenecektir.

GARANT| Teklif edilen mallar igin gegici kabul tarihinden itibare n en az 24 ay sUreyle Uretici
Garantisi verilmeliclir.

GECERL|LiK SURESiTeklifin gegerlilik suresi, son tektif verme tarihinden itibaren 60 (attmrg)
gUn olmahdlr.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Celal TA$KlN

Ycinetim Kurulu Bagkanl

Adres: Ziyabey Cad. No:40/1

Tel: 0312 284 49 48

Faks: (312)220 00 36

EKLER:

Balgat Qankaya-Ankara

1) Teknik $artname

2) Teklif Formu

3) Teklif Sahibinin Beyanr

4) Sozlegme Formu

5) Mali Kimlik Formu

6) De$erlendirme Tablosu
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EK 1. TEKNTK $ARTNAME

A. GenelTanrm

11 adet 500 litrelik, 21 adet 1000 litrelik ve 6 adet 1800 litrelik olmak Uzere toplam 38 adet
sUt so$utma tankr satrn alrnacaktrr.

EK-1 Teknik $artname BolUmUnde gegen B-C-D-E maddelerinde teknik ozellikleri belirtiien
tanklann ihalesine teklif verecek isteklilerin aga$rda maddeler halinde belirtilen gartlara
m utlak surette uymasr gerekmektedir:

1. YUklenici yetkili sattct ise imalatgrya ait Kalite Ydnetim Sistem Belgesi, TSE hizmet
yeterlilik belgesi, TS EN 13732 uygunluk belgesi, Deney Raporu ve CE Belgesi
(22061421EC-TS EN 12100:2010-T5 EN 60204-1, TS EN 13732)'nin her birini
sunacaktrr.

2. YUklenici alrm konusu malr teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadr$tnt
belgelendirmesi gerekir. Bu gergevede istekli aga$rdaki bentlerde yer alan belgelerden
kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) YUklenici imalatgr ise imalatgr oldu$unu gosteren belge veya belg;eler,
b) YUklenici yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise yetkili satrcr ya da yetkili temsilci

oldu$unu gdsteren belge veya belgeler,
c) YUklenici TUrkiye'de serbest b6lgelerde faaliyet gosteriyor ise yukarrdaki

belgelerden biriyle birlikte sundu!u serbest bolge faaliyet belgesi.
3. ig ortaklr$rnda ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iligkin imalatgr veya

yetkili satrcr ya da yetkili temsilci oldu$unu gosteren belgelerden birini sunmasl
yeterledir. YUklenicinin imalatgr oldu!unu belge veya belgeler gunlardrr; (YUklenici
yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise bayisi oldu$u firmaya ait belgeleri sunmak
zorundadrr.)
a) Sanayi sicil belgesi
b) YUklenicini Uyesi oldu$u meslek odasr tarafrndan yUklenici adrna dUzenlenen

kapasite raporu
c) imalat yeterlilik belgesi
d) Yerli malr belgesi

4. YUklenici teklif edilecek tanklar igin en az Og yrldrr Ankara ili srnrrlarr iginde sattg
sonrasr yedek parga temini ve tamir bakrm igin yetkili servisinin bulundu$unu (servisin
adr, adres ve telefon bilgileri ile birlikte) gdsteren noter onaylr belgeyi sunacaktrr.
YUklenici yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise imalatgrya ait belgeleri sunmak
zorundadrr.Ayrrca konuyla ilgili olarak yuklenici beyan etti$i yetkili servisle galrgtr$rnr
kanrtlayan 3 yrl geriye donuk fatura ibrazr sunmak zorundadrr.

5. Yuklenicinin urune ait teknik 6zelliklerinin yazlt oldu$u ve urune ait foto$rafrn
bulundu$u katalo$u sunacakttr.

6. YUklenici sUt ve/veya sUt UrUnleriyle ilgili makine ve ekipmanlarr igin ytlltk Uretim
kapasitesi miktarr en az 500 adet olacaktrr. Y0klenici yetkili satrcr veya yetkili temsilci
ise Uretici firmadan 2016 ve 2Q17 yltna ait satrg adetlerini gosteren nnali mUgavir imzalr
belgeyi sunmak zorundadrr.

7. YUklenici firma garantr belgesi, satrg sonrasr hizmetler belgesini mahn tesliminde
verecektir.

8. YUklenici firma kaynak kalite gartlarrnrn ISO 9606-1:2003 ve TS EN ISO 14732-2014' e
gore oldu$unu gdsteren belgeleri ihale komisyonuna sunacakttr. YUklenici yetkili sattct
veya yetkili temsilci ise Ureticifirmaya ait belgeleri ihale komisyonuna sunabilir.

9. Fiyatlara %18 KDVDahilfiyatlar olacaktrr.
10. Nakliye ve emtia sigortasr yUklenici firmaya ait olacaktrr.
11. Kurulum ve galrgtrrma yUklenici firmaya ait olacaktrr.
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12. Sozlegme tarihinden itibaren en geg 30 (otuz) gUn iginde soz konusu i9 tamamlanmrg,
teslim edilmig olacaktrr.

B. Teknik Ozellikleri

1 . Tanklarrn kapasiteleri en az 500, 1000, 1g00 litre olmalrdrr.2. Dikey silindirik model olacaktlr.
3. Tanklar manuel yrkamalr olacaktrr.
4' Tanktn butunU AlSl 304 kalite paslanmaz gelikten Uretilecektir.Tanklar gift cidar olacak

ve izolasyon aralr!r en az 50mm kalrnlrkta olacak ve HCFC igermeyen su bazlr ygksek
yUksek denstili poliUretan kopUk malzeme ile rsr izolasyonu sa!lanataktrr.5. Tanktn so$utmasr Ep tipi lazer kaynakh rollbond rsr degigtirili (sogutucu evaporator)
plaka yUzeyi ile saglanacaktrr.

6. ig cidar En az 1,5 mm kallnlrgrnda Uretilecektir.
7. Drg cidar En az 1 mm kahnlrgrnda Uretilecektir.
8. So$utucu Unite ve tank govdesi yekpare gase Uzerine monte edilecektir.9. Tankln iginde en az bir adet, enfazla 30 d/d redUktdre ba!lr paslanmaz gelik kangtrrrcr

kanat olacaktrr. Kartgttrtct mili paslanmaz gelik malzemeden yaprlacat< olup sil,n'p
yapmayacakttr. Kartgttrlcl kanat sUtOn biyolojik yaprstnt bozrnayacak' gekilde
tasarlanacaktrr.

10. Urun grkrglarr, DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalr olacaktrr.
11. Tanka ait en fazla o/o0,3-0,4 hassasiyet oranh manuel olgUm cetveli mevcut olacaktrr.12. Kapak UstUnde g 200 mm kapakh UrUn girigi olacaktrr.
13. Bogaltrm slrastnda igerisinde srfrr srvr kalacak gekilde tasarlanacaktrr.
14. Tanktn higbir yUzeyinde koge olmayrp, birlegme noktalarr oval gekilde Argon (TlG)

kaynaklt birlegtirilecek ve sonrasrnda yaprlacak temizlik ve polisaj i$lemleri ile t<usuisuz,
pUrUzsUz ylzey olacaktr r.

15. Tanklarrn ayaklarrnda AlSl kalite paslanmaz gelikten ayarlanabilir ayak crvatasr
bulunacaktrr.

C. So$utma Grubu

1. Minimum sUt miktarrna gore hrzlr ve buzlanmadan so$utma imkdnl sa$lamaldrr.2. R-404A gaz solutmalt olmahdtr ve minimum miktarda gaz garjr ile galrgacaktrr.
3. so!utma motorlarr ve kondenser iki grup halinde toplanacaktrr.
4. So$utma srnrfr 4Bll olacaktrr.
5. +38 Celcius Santigrat ortam srcaklr$rnda, so$utma sistemi +35 Celcius santigrattaki

sUtUn stcaklt$tnt, +4 Celcius santigrada dUgUrecek gekilde tasarlanacaktrr.6. So$utucu kompresore ait selonoid valf, genlegme valfi, gozetleme caml ve vanalar
bulunacaktrr.

Elektrik Grubu

lP 65 Koruma srnrfrna sahip elektrik panolarr olacaktrr.
500 Lt. ve 1000 Lt. sUt so$utma tanklarr 220 -24OYolt aralrgrnda ikifaz etektrik ite
galtgma 6zelli$i olacaktrr. 1800 Lt de 380 - 400 Volt aralrgrnda Ug faz elektrik ile
galrgma ozelligi olacaktrr.
Dijital termometreli rsr gdstergesi olmalrdrr.
Ozel dizayn, kolay kullanrlabilir tankrn galrgtrnlmasrnl ve s0t srcakll$rnrn kontrol
edilebildi$i elektronik kontrol kartr olmahdrr.
Faz koruma rolesi olmalrdrr.
Karrgtrrma motoru, sUt0n srcaklr!r +4 Celcius santigrada dUgUnceye kadar devamll
galtgacak, sUt so!uyunca kullantcr istenilen dakika periyotlan iginde galrgrp tekrar
duracaktrr.

D.

4t.

2

3.
4.

6



7. Kolayca temizlenebilen yaprya sahip olmalrdrr.

E. Teknik servis ve Garanti SUresi

1. SUt so$utma tankt ve ekipmanlanntn mekanik ve elektrik-elektronik aksamlarrnrn imalat
ve montaj hatalartna kargr en az2 (iki) yrl; YUklenici tarafrndan saglanan garanti sUresi
olacakttr ve firma antetli ka$rdrna yazrlr kage ve imzalr garanti beyanr olacaktrr.

2. YUklenici sUt so$utma tankt ve ekipmanlarrnrn talep edildigi takdirde sarf malzeme ve
yedek pargalartnt 10 (on) yrl boyunca bedeli mukabiltemin edecegitaahhut edecektir.

3. Yetkili teknik servis 7 (yedi) gUn boyunca24 (yirmi dort) igerisinde bakrm ve arzalara
mUdahale edecek gekilde gahgacaktrr.

F. Fiyat Cetveli

Poz
tIO,

TANIM Bininn Mixran

Teslinarr lpop - GUnrtnUr vE RESMi
Vencileni ODENMi$ Omnnr Teslirul

KURULUg vE yERiNDE caRlruri oe oAnil
oLMAK Uzene einii,r piynt

(TL) (KDV oAuir-)

Topmn

(TL)

2.4.1 Siit so$utma
tankr (500 lt)

Adet 11

2.4.2 Si..it so$utma
tankr (L000 lt)

Adet 21

2.4.3 SUt sogutma
tankr (1850 lt)

Adet

GENEL TOPLAM (KDV dahi|)
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EK2. TEKLIF FORMU

TEKLIF FORMU

A. KAPAK

ihale Numarasr

Sdzlegme adr

1 TEKLIF SAHiBi

:gmEwffi€
14#;#.!fls;:@

Ttizel isim ve adresi

z ilerigiwlxuRULAcAK Kigi (bu ihate iein)

lsim

Kurum

Adres

Telefon
Faks
E-posta

Aga$rda imzasl bulun ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili
dosyasrnda yer alan bUtUn belgeleri incelendi$imizi, herhangi bir
yapmadan bUtun kogullartnt kabul etti$imizi beyan ederiz.

Tekfif Sahibi adtna imzalayan

isim

Kage -lmza

Tarih

kigisi olarak, ihale
aynm ve srnrrlama
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B. MAL| TEKL|F FORMU

Fiyatrna yapmayr teklif edi
tarihindenitibaren

_Bu Teklife eglik eden Sozlegme
ffimal temini iglerini, kOV legme

imza'de belirtilen igleri Sdzlegme
d6nemde bitirmeyi taahhUt ediyoruz.

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmrg) gun sUreyle gegerli olacaktrr.

Bu Teklif ve taraftntzdan vedlecek yazh onay aramvda baglayrcr bir Sozlegme
olugturacakttr. En dUgUk teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadrgrnrzln
bilincindeyiz.

Saygrlarrmrzla,

ffi
ffififfi

Kogullarrna uygun olarak
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EK 3. TEKLIF SAHiBiNiN BEYANI

<Teklif Sah:ib,inin antefli ka$,rdir- varsa>

<T,arih>

<$,Ozlegme tvfakarrnr, {Fay-dalarnla}rn.*n j mi ve adreei>

<fhalea'in Adl,,ve N,urtrarasp

TEKLiF SAHiBiNiN BEYANI

Yukartda belirtilen ihale davet mektubunuza alfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)l> olarak,

' igbu teklifi mtinferit olarak bu ihale igin sundu$umuzu ve aynt ihaleye verilen tekliflerde
bagka bir gekil ve formda katrhmcr olmadrgrmrzr,

. Kamu ihale Kurumu (KiK)'nun (http://www.ihale.qo ) ve
Azerbaycan Cumhuriyeti yasakhlar listesinde bulunmadr!rmrzr, kendim, ortaklarrm ve
igtiraklerimin http://www.ebrd.com/paqes/abouUinteqritv/list.shtml adresinde yer alan
EBRD/lFC'nin Uygun Olmayan TUzel Kigilikler Listesinde bulunmadrgrnr ve DUnya
Bankast'ntn http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma
ve Kigiler Listesi'nde bulunmadr!lmrzr,

' iflas etmig veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle igleri kayyum veya vasi
taraftndan yUrUtUlen, konkordato (iflas anlagmasr) ilan ederek alacakllar ile anlagma
yapmlq, faaliyetleri asktya altnmtg veya bu tUr konularla ilgili sureglerin muhataplal, veya
ulusal mevzuatta ongdrUlen sUregler dolayrsr ile benzer durumlarda olmadr$rmrzr,

o Kesinlegmig yargr karart lyani temyizi mUmkUn olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete
iligkin bir sugtan mahkOm olmadrgrmrzr,

r Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanlarrn dolandrrrcrlrk, yolsuzluk,
kara para aklama ve bir sug orgUtU iginde yer almak suglarrndan veya S6zlegme
Makamtntn mali glkarlartna ters dUgecek bagka bir yasadrgr faaliyetten dolayr kesinlegmig
yargr kararr ile mahk0m olmadrgrmrzr,

. Faydalanrcr ile iligkili bir ticari igletme olmadr!rmrzr,

. Faydalanrcr ile iligkili bir sivil roplum Kurulugu olmadrgrmrzr,

. Bagvuru formunda yalnzca kendi tOzel kigili$imizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi
sa$ladr!rmrzr,

' Teklif sureci ya da sozlegmenin uygulanmastntn herhangi bir agamasrnda, ustte belirtilen
durumlarda herhangi bir de$igiklik olmasr halinde, 56zlegme Makamrnr hemen
bilgilendirece!imizi ve

. Bu teklif surecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanhg ya da eksik bilginin, bu ihaleden
ya da TANAP tarafrndan finanse edilen diger ihalelerden harig tutulmamrzla
sonuglanabilecegini kabul ettigimizi,

beyan ederiz.



Formlarrn ve delil niteli$indeki
oncesinden daha eskiye ait

belgelerin Uzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gUn
plmayacaktrr. Buna ek olarak, belgenin hazrrlanmaslndan bu

yana gegen zaman iginde belirttigimiz ve onayladr$rmrz durumlarrn degigmedi$ini g6stermek
adrna, yeminli bir beyanname sa$lamayahaarz.

istendigi takdirde, bu ihale doiyasrnda belirtilen teklif igin gerekll segim kriterleri ile ilgili, mali
ve ekonomik durumumuzun sUreklili$i ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkrnda belge
vermeyi taahhUt ediyoruz.

ihale kararrnrn bildirilmesindeir sonra, 15 takvim gUnU iginde bu kanrtr sallayamamamzya
da eksik/ yanlrg bilgi vermig Qlmamrz durumunda ihale kararrnrn hUkUmsUz saytlaca$tndan
haberdar oldu$ umuzu bildiriri4.

Saygrlarrmrzla,

qilcl$inin imzasr>
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EK 4. SOZLE$ME FORMU

Mal Allml Scizlegmesi

<S0zlegme Adr>

<Sdzlegme Numarasr>

igbu Sdzlegme, bir tarafta Ziyabey Cad. No:40/1 Balgat Qankaya Ankara adresinde bulunan
bundan b6yle "S<izlegme Makamr" olarak anrlacak olan Qankaya Haymana Bala ilgeleri SUt

Ureticileri Birligi ile di$er tarafta, adresinde
bulunanbundan bdyle "Tedarikgi" olarak anrlacak olan <Tedarikgi'ninaglk adr> arasrnda
aga$rdaki gartlar dahilinde ......1.......1....... tarihinde imzalanmrgtrr.

Sdzlegmenin konusu: Qegitli boyutlarda sUt tanklarrnrntemin edilmesi, nakliyesi ve
kurulumu.

Bu Sdzlegme ekinde yer alanEk A. Teknik $artname, Ek B. Tedarikgi Teklif Formu ve Fiyat
Qizelgesi bu Sdzlegme'nin ayrrlmaz bir pargasrdrr.

1. rinUruleniru rerurur

Satrn alrnacak mallar, Ek A. Teknik $artname'de belirtilen miktar ve tanrmlara, teknik
ozelliklere veya daha UstUn teknik 6zelliklere sahip olacaktrr.

Tedarikgi igbu Sozlegme ile satrn alrnacak mallarr Teknik $artname'de istenen kogullarda,
verilen miktar ve sureler iginde Sozlegme Makamr tarafrndan belirtilecek adres veya
adreslere teslim edecektir.

2. SOZLE$ME BEDEL|

Sozlegme bedeli, KDV dahil

sabittir.Sdzlegme Bedelinin agrlrmr Teklif Formu ve Fiyat Qizelgesinde verilmektedir.

3. TESL|MAT SUNCS| ve YERI

Mallartn teslim sUresi bu sdzlegmenin her iki tarafga imzalandr$r tarihten itibaren <gun, hafta
veya yrl>'drr. Mallar <teslimatrn yaprlaca$r agrk adres>'e teslim edilecektir.

4. cEgici KABUL

Bu Sdzlegme kapsamrndaki tum mallarrn Tedarikgi tarafrndan teslimat, kurulum, igletme,
muayene, deneme/test ve e$itim iglerinin tamamlanmasrnr mUteakip Tedarikgi'nin yazrlr

bagvurusu uzerine Sozlegme Makamr'nca atanacak Ug kigilik bir Komisyon tarafrndan gegici

kabul iglemleri gergeklegir. itibari kabul tarihi Kabul Tutana$rnrn dUzenlendi$i tarihtir. Kabul
iglemleri Tedarikgi'nin bagvurusunu mUteakip en geg 1 (bir) ay igerisinde tamamlanrr.

5. ricnni GARANTi ve SAT|$ SONRAST H|ZMET

Garanti sUresi, gegici kabulUn gergeklegme tarihinden itibaren en az 24 (yirmiddrt) ay olarak
belirlenir. Garanti sUresinde, mevcut bakrm harig, hatalr malzemeden kaynaklanan tUm
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tamirat, parga de$igtirme ve genel giderler dAhil, Tedarikgi tarafrndan kargrlanacaktrr.
Tedarikgi bakrm hizmetleri ile hrzlr ve duzenli yedek parya temin edilmesini garanti etmek
amacryla satrg sonrasr hizmetleri taahhUt edecektir.

6. KES|N KABUL

Kesin kabul,gegici kabultarihinden itibaren <bir hafta/iki ay, vb.>sonra yaprlrr.

7. GECiKME CEZALARI

Tedarikgi, Sozlegme'de belirtilen sUreler iginde Mallarrn tamamrnr veya herhangi bir krsmrnr

teslim edemez veya montaj ve kabul iglemleri igin gereken hizmetleri icra edemez ise,

Sozlegme Makamr, gecikilen her bir gUn igin Sozlegme Bedelinin%O,1 (binde bir)'ineegit bir
mebla$r gecikme cezasr olarak kesecektir. Kesintiler Yo10'a (yUzde on)'a ulagtr$rnda,
Sozlegme MakamrSozlegme'yi fesih edebilir.

B. 6oeue $ARTLARI

Bu S6zlegme kapsamrnda satrn alrnacak Mallarrn tamamrnrn teslim edilmesini mUteakiben,

Sozlegme Makamr tarafrndan kontrollerinin yaprlrp Ek A. Teknik $artname'de belirtilen
6zellikleri tamamen kargrladr$r, her tUrlU eksikliklerinin giderildigi tespit edildikten ve
SOzlegme Makamr tarafrndan verilecek "Muayene ve Kabul Tutana$r"ndan sonra
duzenlenecek faturaya istinaden 6deme, Madde 2'de belirtilen Sozlegme Bedeli Uzerinden,

faturanrn Sozlegme Makamr'na tebli$ edildigi tarihten itibaren 30 (otuz) gUn iginde

Tedarikgi'nin Ek C'de belirtilen onaylr banka hesabrna yaprlacaktrr.

igbu Sozlegme'den do$acak Damga Vergisi, Tedarikgi sorumlulu$unda olup Tedarikgi
tarafrndan 6denecektir.

e. SOzLEgME DEISigiKr-ixleni

Taraflarca imzalanacak yazil bir tadilat ile yaprlmadrkga Sozlegme'dehig bir de$igiklik veya
tadilat yapilamaz.

10. S6ZLE$MENIN DEVRI

Tedarikgi, Sozlegme kapsamrnda yerine getirece$i yUkUmlUlUklerini S6zlegme Makamr'nrn
yazrlr muvafakati olmadrkga tamamen veya krsmen devir ve temlik edemez.

11. S6ZLE$MENIN FESH|

Sozleqme Makamr, Tedarikgi'ye yazh bildirimde bulunarak Sozlegmeyi g6rdU$u luzum

Uzerine herhangi bir zamanda krsmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde
feshin Sdzlegme Makamrnrn gordU$U lUzum Uzerine yaprldr$rnrn yanr srra, Sdzleqme
gergevesindeki igin ne 6lgUde feshedildi$i ve fesih igleminin yUrUrlU$e girece!i tarih
belirtilecektir.

igin bitim veya teslim tarihinin uzatrlmasrnr gerektiren mUcbir sebepler aga$rda belirtilmigtir.
Bu mUcbir sebeplerle sUrenin uzatrlmasr igin Tedarikgiye atfr mUmkUn olmayan bir kusurun
bulunmamasr ve mucbir sebebin ig Uzerinde gecikmeye etkili olmasr ve mahiyetine gore bu

sebepleri Tedarikgi'ninortadan kaldrrmaya gUcU yetmemig bulunmasr icap etti$i gibi,

S6zlegme Makamr'nrn sebep oldu$u haller drgrnda, mUcbir sebebin vukuundan itibaren beg
(5) iqgtinii iginde Tedarikgi'nin Sdzlegme Makamr'na yazh olarak haber vermek suretiyle
yetkili makamlar tarafrndan usulUne gore tanzim edilmig belgelerle mUcbir sebebin vukuunu
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ispat etmesi laztmdtr. (a) Sozlegme Makamr'nrn sebebiyet verdi$i haller, (b) Olaganustu
tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi ig'te bir gerileme veya gecikme olmasr, (c) Kanuni
grev vuku bulmast, (d) Bulagtct hastalrk vuku bulmasr, (e) Krsmi veya genel seferberlik ilan
edilmesi.

12. ANLA$MAZLTKLARTN qoZUrvrti

Sdzlegme hUkUmlerine iligkin, bir anlagmazlrk olugtu$unda ya da taraflardan birinin Sdzlegme
hukumlerine uymamast ya da hukUmler drgrnda hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu
kendi aralartnda sulh yoluyla gozemedikleritakdirde, uyugmazlrklarrn gozUmUnde <S6zlegme

Makarru'run' yerlegik oldu$u il> Mahkemeleri yetkilidir.

13. OiGEn nUXumUen

13.1 S6zlegmeMakam r'n rnigbuS6zlegmegergevesindeki her t0rlUhakkr,
SozlegmeMakam r'ntnSozlegmegergevesindeolsunolmasrnbagkaherhangibirhakkrnahalelgetir
meyecektirve Turk Hukukunagdrezrmnen56zlegmeMakamrlehineolanhukumlereilavedir.

13.2 lgbuSozlegme,
tUmeklerveSozlegme'deattftabulunulantUmbelgelerTaraflararasrndakiS6zlegme'nintamamrnro
lugturur.

13.3
TaraflardanbirininherhangibirzamandaigbuS6zlegme'ninbirveyadahafazlahUkmUnUnuygulan
masrnrtalepetmemesi,
bunlartndahasonrakiherhangibirzamandauygulanmasrnrtalepetmehakkrndanferagatetti$ianla
mrnagelmez.
TaraflarcayaztltolarakmutabtkkahnarakTaraflarrnyetkilitemsilcileritarafrndanimzalanmadrkgaig
buSozlegme'deyap r landeg igikliklerveyatadillergegerliolmayacaktr r.

13.4 Bir mahkeme karartyla ve mevzuatta yaprlan de$igiklikler nedeniyle igbu Sdzlegme'nin
herhangi bir krsmrnrn gegersizli$ine karar verilecek olursa soz konusu karar, igbu

Sdzlegme'nin di$er krsrmlarrnr etkilemez ve gegersiz krlmaz. Taraflar, gegersiz krllnan klsmrn
yerine yenisini getirmek Ozere gegersizli$in dfrenildi$i tarihten itibaren 15 (onbeg) gUn

igerisinde mutabrk kalacaklardrr.

13.5 igbu Sozlegme 4 (dort) sayfa, 13 (onUg) madde ve 3 (UE) adet ekten ibaret olup,
2018 tarihinde orijinali Sozlegme Makamr'nda, aslr gibidir kageli imzalt ornegi

Tedarikgi'de kalacak gekilde 1 (bir) nUsha olarak imza edilerek, aynr tarihte yUrUrlU$e
girmigtir.

Tedarikci adrna

Adr Soyadr

Unvanr

Scizlesme Makamr adrna

Adr Soyadr :

Unvanr :
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Kage -lmza :

Tarih :

EKLER

EK A. Teknik $artname

EK B. Tedarikgi'nin Teklifi

EK C. Mali Kimlik Formu

Kage {mza :

Tarih :
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