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TACER N$ear ricARET vE sANAyi A.$. AHILER KALKINMA AJANSI, 2019 Yrh imalat
Sanayinde Verimlilik ve Kurumsallagma Mali Destek Programt kapsamurda sa[lanan mali destek ile
KIRIKKALEiYAH$iHAN' da TRTI/19/iSVK0005 numarah "TACER KIRIKKALE MODERN UnpriU
TEKNIKLEN VE VENMLiLIK ARTIgI" projesi igin bir mal ahmr ihalesi sonuglandffinayl planlamaktadr.

Ihale kapsammda,

I AdCt BiLGISAYAR KONTROLLU FREZEVE DELME MAKINASI ALINACAKTIR

Ihaleye katrhm kogullan, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de igeren Ihale Dosyasr OSB
Krzrlrmak caddesi l.Sokak No:15 YahgihanA(IRIKKALE Adresinden, htps://www.tacer.com.ff/ adresinden ve
hnps://www.ahika.gov.trl adresinden gdrulebilir. ihaleye katrhm igin ihale OSB Krzrlfmak caddesi l.Sokak
No:15 Yahgihan/I(IRIKKALE adresinden imza kargrh[r teslim alurmasr zorunludur.

Teklif teslimi igin son tarih ve saati: 2311112020 Saat:15:00

Gerekli ek bilgi ya da agrklamalar; www.tacer.com.ff ve www.ahika.gov.tr yayrnlanacaktr.

Teklifler,23lll12020 tarihinde, saat l5:00'da ve OSB Krzrlrmak caddesi l.Sokak No:15
Yah gihan/I(IRIKKALE adrei inde yap rlacak oturum da ag r I acaktr,
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TEKLIF DOSYASI
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Btiliim A: isteklilere Talimatlar
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SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Sattn Alma Rehberi

Kalkrnma Ajanslan Tarafindan Mali Destek Saflanan Projeler Kapsamrndaki ihaleler igin

i srnxr-,irEnE TALIMATLAR
Ihaleye katrlacak olan isteklilerin aqa$rda belirtilen nitelikleri haiz olmalan ve tekliflerini aga[rda sayrlan

talimatlara uygun olarak hanrlayarak sunmalan zorunludur. Kalkrnma Ajansr ile imzalamrg oldu[u sozlegme
kapsamrnda mali destek yararlanrcrsr, proje faaliyetlerinde belirttigi ahmlarda Scizlegme Makamr olarak
adlandnlacaktr. Srizlegme Makamr, aga[rda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin segimi konusunda azami 6zeni
gcisterecek ve ihalelerin temel satrn alma kurallarrna uygun olarak sonuglandrrlmasmr sa[layacaktrr. Kalkrnma
Ajansr; ihalenin gaibeli oldufiu ve temel satrn alma kurallarrnrn ihlal edildi[i kanaatine varrsa, gerekli mtidahalede
bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasmdan ve dolabilecek
maliyetlerden Kalkrnma Ajansr higbir gekilde sorumlu tutulamaz.

Sazlegme
yapttWwt
de{t$iftt eytnh)

Madde 1- Siizlegme Makamma iligkin bilgiler

Sdzlegme Makammrn;

a) AdrAJnvanr :TACER iN$AAT TICARET VE SANAYI A.$.

- b) Adre; 

;:Hi"HJrll,,i;il:*"' 
1 5 Yaheihan/ICRIKKALE

d) Faks numarasr: 0318 321 33 49

e) Elektronik posta adresi: selimaktas@tacer.com.tr

f) Ilgili personelinin adr-soyadr/unvanr: Selim AKTA$A{uhasebe Finans Muduru

Istekliler, ihaleye iligkin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan, Stizlegme Makammur gdrevli
personeliyle inibat kurarak temin edebil irler.

Madde 2- Ihale konusu ige iligkin bilgiler

Ihale konusu igin;

a) Projenin Adr: TACER KIRIKKALE MODERN ungriu TEKNIKLEN VE VENMLILIK
ARTI$I

b) Srizlepme kodu:TR7l/19/ISVK0005

c) Fiziki Miktarr ve ttirti: I Adet "BILGISAYAR KONTROLLU FREZE VE DELME MAKINASI

d) igin/Teslimin Gergeklegtirilecepi yer:
YahgihanA(IRIKKALE

I

e) Ahma ait (varsa) di[er bilgiler:

Madde 3- ihaleye iligkin bilgiler

Ihaleye iliqkin bilgiler;

a) ihale usulti: AEft ihale usulti

D b) ihalenin yaprlaca[r adres: OSB Krzrlrmak caddesi L.Sokak No:15 Yahgihan/I(IRIKKALE

c) Ihale tarihi: 2311112020

d) ihale saati: l5:00

Madde 4- Ihale dosyasrnrn giiriilmesi ve temini

ihale dosyasr Sdzlegme Makamlrrn yukarrda belirtilen adresinde
ihaleye teklif verecek olanlarn Scizlegme Makamr tarafindan onayh ihale dos

OSB Krzrlrmak caddesi l.Sokak No:15

A$,
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SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satrn Alma Rehberi

istekli ihale dosyasmri :i rzi alnak thale dosyasmr olugturan belgelerde yer alan
kogul ve kurallarr kabul etmig sayrlr.

ihale dosyasrnr olugturan belgelerin Ttirkge yannda baqka dillerde de hazrlanrp isteklilere safilmast /
sunulmasr halinde, ihale dosyasmm anlagrknasrnda, yorumlanmasrnda ve S<izlegme Makamr ile istekliler arasmda

olugacak anlagmazhklarn gdziimUnde Ttirkge metin esas almacaktr.

Madde 5- Tekliflerin sunulaca$ yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aqalrda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulaca[r yer: OSB Krzrlrmak Caddesi LSokak No:15 YahgihanA(IRIKKALE

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) :2311112020

c) Son teklif verme saati (Ihale saati) : 15:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yrkarrda belirtilen yere verilebilece[i gibi, iadeli
taahhttlti posta veya kargo veya lcurye vasrtasryla da gcinderilebilir. Ihale (son teklif verme) saatine kadar Sdzlegme
Makamrna ulagmayan tekliflbr delerlendirmeye almmayacaktr. Postada ya$anan gecikmelerden Srizlegme

Makamr sofumlu tutulamaz.

Sdzlegme Makamma verilen veya ulagan teklifler, zeyilname dtizenlenmesi hali harig, herhangi bir
sebeple geri almamaz.

ihale igin tespit olunan tarihin tatil giintine rastlamasr halinde ihale, takip eden ilk ig giintinde yukarrda
belirtilqn saatte aynr yerde yaprlr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Qahgma saatlerinin sonradan
defigmesi halinde de ihale yrkanda belirtilen saatte yaprlr. Saat ayarlarurda, Tiirkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)'nun ulusal saat ayan esas almr.

Madde 6- ihale dosyasrnln kapsaml

ihale dosyasr aga[rdaki belgelerden olugmalctadrr:

a) Teklif Dosyasr (Sdzlegme Tasla[r, Ozel Kogullar, Genel Kogullar, Teknik $arbrame, Teklif Sunma
Formlarr, Teklif Delerlendirme Formlarr ve ilgili satn almaya mahsus di[er belgeler)

Ayrrca Genel Kogullann veya bu talimatlarm ilgili hUktirnleri gere[ince, Srizlegme Makamnrn gtkaracalr
zeyilnameler ile isteklilerin yazh talebi tizerine S0zlegme Makamr tarafindan yaprlan yazh agrklamalar, ihale
dosyasmrn ba[layrcr bir pargasrnr tegkil eder.

Isteklinin yukanda belirtilen doktimanlann tiimUntin igeri[ini dikkatli bir gekilde incelemesi gerekir.
Teklifin verilmesine iligkin qartlan yerine getirememesi halinde ortaya grkacak sorumluluk teklif verene ait
olacaktn. ihale dosyasrnda dngrirUlen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler def,erlendirmeye ahnrnaz.

Madde 7- ihaleye kahlabilmek igin gereken belgeler

Isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin aga[rda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalarr gerekir:

a) Tebligat igin adres beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr ile elektronik posta
adresi, ' .

b) Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi;

l. Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg

ilgisine gcire Ticaret ve/veya Sanayi Odasura,veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldu[unu

gosterir belge,

Ttizel kigi otmasr halinde, mevzuatr gere[i tizel kigili[in siciline kayrth bulundu$u Ticaret

velveya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulunduSu yrlda alnmtg, tizel
kigili[in sicile kayrth olduluna dair belge,

c) Teklif venneye yetkili oldu$unu gdsteren imzabeyannamesi veya imza sirkiileri;'

Gergek kigi olmasr hulind., noter tasdikli imzabeyannamesi,

Ttizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigiligin ortaklan, iiy
kigiligin ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir TicareT-Si'i
hususlan tevsik eden belgeler ile ttizei kipiii[in notcr iasdikli imza s Sar,ryl
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberr

d) Bu talimatlarrn ilgili maddesinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iligkin yazh taahhUtname ve
yararlanrct tarafindan talep edilirse ilgili kanrtlayrcr belgeler,

e) $ekli ve igerili bu belgede belirlenen teklif mektubu,

0 Bu belgede tanrmlanan gegici teminat istenmemektedir.

g) Vekdleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin ihaleye katrlmaya iliqkin noter tasdikli
vekdletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) isteklinin ig ortakh[r olmasr halinde iq ortakh[r beyannamesi ile kons.orsiyumlarur da teklif
verebilecekleri tingtirtilmtig ise, isteklinin konsorsiyum olmasr halinde konsorsiyrm beyannamesi,

i) ihale dosyasrnrn satrn ahndr[na dair belge

j) Orta[r oldu[u veya hissedarr bulundu[u ttizel kiqiliklere iligkin beyanname,

isteklinin ig ortakh[r olmasr halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafurdan

ayn ayn verilmesi zorunludur. ihaleye katrlabileceklerinin dngorUlmesi halinde Konsorsiyrmlarda (b), (c) ve (d)

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafurdan ayn ayn verilmesi gerekir.

k) Sti2legme Makamr tarafindan ihalenin niteligine gdre belirlenecek ekonomik ve mali yeterlipe iligkin
(.rergi dairesi veya Serbest Muhasebeci- Mali Mtgavir (SM-MM) onayh son I ddneme ait bilango,

l) Stizlegme Makamr tarafindan belirlenecek mesleki ve teknik yeterlifie iliqkin belgeler vb)

Yukarrda sayrlan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteli[inde olaca[r madde l0'daki hukumlere ve
ihalenin niteliline gdre yararlanrcr tarafindan belirlenir. Eksik evrakm, tespit edildi[i tarihi mtiteakip 5 giin
igerisinde tamamlanm asr safl anr.

Istekliler, yukarrda sayrlan belgelerin aslmr veya aslma uygunlu[u noterce onaylanmrg drneklerini vermek
zorundadn. Ancak Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan htiktim
gergevesinde:. Gazete idaresince yeya Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birli[ine ba[h odalarca "aslillm aynrdr" geklinde
onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlarrn noter onayh suretleri kabul edilecektir.

Noter onayh belgelerin aslura uygun oldulunu belinen bir gerh tagrmasr zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
g<irtilerek onaylanmrg olanlar ile "lbraz edilenin aynrdr" veya bu anlama gelecek bir gerh tagryanlar gegerli kabul
edilmeyecektir.

Istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden rince Scizle$me Makammrn yetkili personeli tarafindan
"aslt S0zlegme Makamr tarafindan g<irulmUgttir" veya bu anlama gelecek gerh dtigUlen ve ash kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de teklifl erine ekleyebilirler.

Madde 8-ihalenin yabancr isteklilere agrkhfr

S0zlenme Makamr sadece yerli isteklilere agilctr.

Madde f. ihaleye kafilamayacak olanlar

Aga$rda sayrlanlar do[rudan veya dolayh veya alt yuklenici olarak, kendileri veya bagkalarr adma higbir
gekilde, Kalkrnma Ajanslarrnca sa[lanan mali destekler kapsamrnda gergeklegtirilen ihalelere katiamazlar;

a) Kamu ihalelerine katrlmaktan gegici veya stirekli olarak yasaklanmtg olanlar, Ter0rle Mtcadele
Kanunu kapsamma giren suglardan ve organize suglardan dolayr htiktimlfl bulunanlar, dolandrrcrhk,
yolsuzluk, bir sug drgiitti iginde yer almak suglarndan veya bagka bir yasadrgr faaliyetten dolayr
kesinlegmig yargr kararr ile mahk0m olanlar,

b) Ilgili mercilerce hileli iflas ettiline karar verilenler

c) S0zlegme Makammrn ihale yetkilisi kigileri ile bu yetkiye sahip kurullarda gcirevli kigiler.

d) Sdzlegme Makamrnrn ihale konusu igle ilgili her ttirlti'ihale iglemlerini hazrlamak, ytirtitmek,
sonuglandrmak ve onaylamakla gdrevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen gahrslarm egleri ve tigiincii dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayrn htsrmlan ile evlathklan ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (ti) bentlerinde belirtilenlerin ortaklarr ile girketleri (bu kigilerin ydnetim kurullannda
gdrevli bulunmadrklarr vey,a sermayesinin %o l0'undan fazlasrna sahip olmadrklan anonim girketler
harig).

g) Yararlantcrnrn biinyesinde bulunan veya omrnla ilgili olarak her ne irmag
vakrf, deniek, birlik, sandik gibi kcruluglar ile bu kuruluglarnr ortak oldukl
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberr

h) Bakanlar Kurulu Kararlan ile belirlenen ve Ttrkiye'de yaprlacak ihalelere katrlmasr yasaklanan
yabancr iilkelerin isteklileri.

Ayrrca ihale konusu ahmla ilgili dantgmanlft hiznetlerini yapan yiikleniciler bu ilin ihalesine
katlamazlar. Bu yasak, bunlarrn ortakhk ve ycinetim iligkisi olan girketleri ile bu girketlerin sermayesinin
yansurdan fazlasura sahip olduklan qirketleri igin de gegerlidir.

Yukarrdaki yasaklara ra$men ihaleye katrlan istekliler ihale drgr brakrlarak gegici teminatlarr gelir
kaydedilir. Aynca, bu durumun tekliflerin de$erlendirmesi agamasmda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan
biri Uzerine ihale yaprlmrgsa teminafi gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yuklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girigim ya da konsorsiyum
halinde ihalelere katrlmalarma engel defiildir.

Madde 10- ihale drgr blrakrlma nedenleri

Agalrda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarmm tespit edilmesi halinde, ihale drgr

brakrlacaktr;

a) iflasr ildn edilen, zorunlu tasfiye karan verilen, alacakhlara kargr borglarrndan dolayr mahkeme idaresi' 
alturda'bulunan, konkordato ilan eden veya kendi tilkesindeki mevzuat hiiktimlerine gcire benzer bir
durumda olan.

b) Ilgili mevzuat hUktimleri uyarmca kesinlegmig sosyal gtivenlik prim borcu olan.

c) Ilgili mevzuat hUktimleri uyarmca kesinlegmig vergi borcu olan.

d) - Ihale tarihinden cinceki beg yrl iginde, mesleki faaliyetlerinden dolayr yargr kararryla hukum giyen.

e) Ihale tarihinden <inceki beg yrl iginde, yaptrlr igler srraslrda ig veya meslek ahlakrna aykrrr faaliyetlerde
bulundulu Sdzlegme Makamr tarafindan ispat edilen.

D ihale tarihi itibariyle, mevzuafi gerepi kayrth oldupu oda tarafindan mesleki faaliyetten men edilmig olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanrltrcr bilgi ve/veya sahte belge verdili tespit
edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katrlamayacapr belirtildi[i halde ihaleye katrlan.

D l1 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranrglarda bulundulu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranlglar

Ihale stresince aga$rda belirtilen fiil veya davranrglarda bulunmak yasaktrr:

a) Hile, vaat, tehdit, ntifuz kullanma, grkar sa[lama, anlagma, irtikap, riigvet suretiyle veya bagka yollarla
ihaleye iligkin iglemlere fesat karrgtrmak veya buna tegebbtis efinek.

b) isteklileri tereddtide dtigtirmek, kafihmr engellemek, isteklilere anlagma teklifinde bulunmak veya tegvik
etmek, rekabeti veya ihale kararurr etkileyecek davranrglarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat dUzenlemek, kullanmak veya bunlara tegebbtis etrnek.

d) Bir istekli tarafindan kendisi veya bagkalan adura do[rudan veya dolayh olarak, asaleten ya da vekdleten
birden fazla.teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katrlamayacalr belirtildipi halde ihaleye katrlmak.

Bu yasak fiil veya davranrglarda bulunanlar hakkrnda fiil veya davranl$m <izellifiine gdre ilgili yasal
hiiktimler uygulanrr ve bunlann Kalkrnma Ajanslarmca sa[lanan mali destekler kapsamrnda gergeklegtirilecek
diper ihalelere katrlmalarr engellenir.

f.luni*l.'Ti.#:'THHT le lgli butrin -u,,un* istekrlere .,no Scizresme Makamr,
ihalenin seyrine ve sonucuna bakrlmakszrn, isteklinin tistlendi[i bu masraflardan dolayr higbir gekilde sorumlu
tutulamaz

Madde fS- ihde dosyasrnda agrklama yaprlmasr

istekliler, tekliflerin hazrlanmasr a$amasmda, ihale dosyasnda
hususlarla ilgili olarak, son teklif verne gUntinden on (10) gtin cincesine

agtklanmasma ihtiyag duyduklan

edebilirler. Bu tarihten sonra yaprlacak agrklama talepleri de[erlendirmeye almmayac 
ER iNgMT

Agrklama talebinin uygun gdrtilmesi halinde, Sozlegrne Makamr"taraf,rndan yaprlalak agftl

9uh* Y.D. 815 086
lferis ilo:
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SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satur Alma Rehberr

verilir. Sdzlegme Makamrnrn bu yazflr agftlamasl, son teklif verne giintinden en az beg (5) gtin 6nce ttim
isteklilerin bilgi sahibi olmalarurr sallayacak gekilde yaprlacaktr.

Agrklamada, sorunun tarifi ve Sdzlegme Makamrnill ayrrrtrh cevaplan yer alr; agftlama talebinde
bulunan isteklinin kimli[i belirtilmez.Yaplanyazil't agrklamalar, ihale dosyasurr agrklamanm yapildrSr tarihten
sonra alan isteklilere ihale dosyasr igerisinde verilir.

Madde 14- ihale dosyasrnda defigiklik yaprlmasr

ilan yaprldrktan sonra ihale dosyasmda de[igiklik yaprlmamasr esastr. Ancak, tekliflerin hazrlanmasmt
veya igin gergeklegtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sdzlegme Makamt
tarafmdan tespitedilnesi veya isteklilerceyazir olarak bildirihnesi ve bu bildirimin Stizlegme Makamr tarafrndan
yerinde bulunmasr halinde, zeyilname dtizenlenmek suretiyle ihale-dosyasrnda de[igiklik yaprlabilir.

Zeyilname, ihale dosyasr alanlarur tiimiine iadeli taahhUtlt mektup yoluyla gdnderilir veya imza kargrh[r
elden verilir ve ihale tarihinden en azbeg (5) gtin 6nce bilgi sahibi olmalarr sa[lanr. Yaprlan de[igiklik nedeniyle
tekliflerin hazrlanabilmesi igin ek siireye ihtiyag duyrlmasr halinde, Scizlegme Makamr ihale tarihini bir defaya
mahsus olmak iznre en fazla on (10) gitun siireyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme siiresince ihale dosyasr
sattlmasma ve teklif ahnmasrna devam edilecektir

Zeyllname dtizenlenmesi halinde, teklifini bu dtizenlemeden 6nce vermig olan isteklilere tekliflerini geri
gekerek, yeniden teklif verme imkanr tanuracaktr.

Madde 1S-ihale saatinden iince ihalenin iptal edilmesinde Siizlegme Makamrnrn serbestlili

Sdzlegme Makamrnur gerekli gtirdupfl veya ihale dosyasrnda yer alan belgelerde ihalenin yaprlmasma
engel olan-rre dtizeltilmesi mtirnktin bulunmayan hususlarm bulunduSunun tespit edildi[i hallerde, ihale saatinden
Once ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildi[i isteklilere
duyurulur. Bu aqamaya kadar teklif vermig olanlara ihalenin iptal edildi[i ayrrca tebli[ edilir.

ihalenin iptali halinde, verilmig olan biitiin teklifler reddedilmig sayrlr ve bu teklifler agrlmaksrzur
isteklilere iade edilir. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sdzlegme Makamurdan herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

Madde 16- Ortak girigim

Birden fazla gergek veya ttizel kigi ig ortakh[r olugturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ig ortaklt[t
olugturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, ig ortakh[r yaptrklarrna dair pilot orta[rn da belinildipi ekte
drnefii bulunan ig ortakhlr beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardr. Ihalenin ig ortakhlr tizerinde
kalmasr halinde ig ortakhprndan, sdzlegme imzalanmadan 6nce noter tasdikli ortaklft s6zlegmesini vermesi
istenecektir.

ig ondkhgr anlagmasurda (ig ortakh[r beyannamesi) ve sdzlegmesinde ig ortakh[rnt olugturan gergek ve
fizel kigilerin taahhildtin yerine getirilmesinde mUgtereken ve mtteselsilen sorumlu olduklarr belirtilecektir. ig
ortakhlrnda pilot ortak, en gok hisseye sahip ortak olmahdr. Ortaklann hisse oranlan, ortaklft anlagmasmda (ig
ortakh[r beyannamesi) ve ortakhk srizlegmesinde gOsterilir.

Madde 17 - Alt ytikleniciler

Ihale konusu ahmrn/igin tamamr veya bir krsmr alt yUklenicilere (tageronlara) yaptrrlamaz.

Maddel 8-Teklif ve siizlegme tiirii

Tekliflerin, gritiirii bedel veya birim fiyat esash olacalr Sdzlegme Makamr tarafurdan belirlenir ve ihale
duyurusunda hangi usul ile ihaleye gftrldr[r belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Tiirkge olarak haztlanacak ve sunulacaktr.

Madde 20-Teklif ve iidemelerde gegerli para birimi

Teklif ve cidemelerde gegerli para birimi Tl'dir.

Madde 2l-Ktsmi teklif verilmesi

Sdzlegme Makanu tarafindan gergeklegtirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye grlalmamrg
tamamr igin teklif sunulacak olup krsmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- liternatif teklifler

ihale konustr ige iligkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberi

Teklif Mektubu ve istenildi$i hallerde gegici teminat da dahil olmak iizere ihaleye kafilabilme gartr olarak
bu $arbrame ile istenilen bUttin belgeler bn zarfa veya pakete konulur. Zarfin iizerine isteklinin adt, soyadl veya
ticaret unvanr, tebligata esas agrk adresi, teklifin hangi ige ait oldulu ve ihaleyi yapan Sdzlegme Makamrnrn agft
adresi yazlr. Zarfnyaprgtrrlan yeri istekli tarafindan imzalanarak, mtihiirlenecek veya kagelenecektir.

Teklifler ihale dosyasmda belirtilen ihale saatine kadar sra numarah almdrlar kargrh[urda Sdzlegme
Makamrna (tekliflerin sunulaca[r yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve agtlmadan
istekliye iade edilir

Zeyilname ile teklif verne stiresinin uzafilmasr halinde, Sdzlegme Makamr ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine balh ttir-n hak ve yiiktirnltiltikleri siire.agrsmdan, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine

kadar uzatrlmrg sayrlr.

Madde 24-Teklif mektubunun gekli ve igerifi

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften olugur ve bunlann ayrr zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir
teknik teklif ve mali teklifin igerisinde, tizerinde belirgin olarak "ASLIDIR" yazan bir asrl niisha ve tizerinde
"KOPYADIR" yazan I adet kopya bulunmahdr.

. Teklif mektuplarr, yazil:e imzah olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

a) ihale dosyasmm tamamen okunup kabul edildi[inin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam veyazr ile birbirine uygun olaralt agrkga yaalmasr,

c) Uzerinde kazrntr, silinti, diizelfine bulunmamasr,

d) Teklif mektubunun adr, soyadr veya ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmasr,

zorunludur.

Oftak girigim olarak teklif veren isteklilerin teklifmektuplarrnrn, ortaklann tamamr tarafindan veya teklif
vermeye yetki verdikleri kigiler tarafmdan imzalanmasr gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplannda, Konsorsiyum ortaklannur igin
uzrnanlft gerektiren knrmlarr igin teklif ettikleri bedel ayn ayn yazlacakttr. Konsorsiyrm ortaklannrn igin
uzmanhk gerektiren krsrmlan igin teklif ettikleri bedellerin toplamr, konsorsiyumun toplam teklif bedelini
olugfuracaktr.

Madde 25- Tekliflerin gegerlilik stiresi

Tekliflerin gegerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren en a2.60 takvim gtinU olmahdr. Bu sUreden daha
krsa stireyle gegerli oldu$u belinilen teklif mektuplan delerlendirmeye allrmayacaktr.

Ihtiyag duyulmasr halinde Sdzlegme Makamr, teklif gegerlilik siiresinin enfazla 30 gun siire ile uzatilmast
yoniturde istekliden talepte bulunacaktr. Istekli Sozlegme Makamurrn bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.
Stizlegme Makamurrn teklif gegerlilik siiresinin uzafilmast talebini reddeden isteklinin gegici teminatr iade

edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sdzlegme koqullarr def,igtirilmeksizin, sdz konusu ihale igin
istenmigse gegici teminatmr kabul edilen yeni teklif gegerlilik siiresine ve her bakrmdan gegici teminata iligkin
hiiktimlere uydurmak zorundadrr. Bu konudaki istek ve cevaplar yazilr olarak yaprlr, iadeli taahhtitlii posta yoluyla
gcinderilir veya imzakargrhf,r elden teslim edilir.

Baganh istekli sdzlegmeye hak kazandrfurrn kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gun iEin
teklifinin gegerliliSini saflamahdr. Bildirim tarihine bakrlmaksvrn 60 g0nltk ilk stireye 60 giin daha eklqnir.

Madde 26: Gegici teminat ve teminat olarak kabul edilecek delerler

Sdzlegme Makamr tarafindan gegici teminat istendigi duyurulan ihale kapsammda istekliler teklif ettikleri
bedelin o%3'iinden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat vereieklerdir. Teklif edilen
bedelin 7o3'tinden az oranda gegici teminat veren isteklilerin teklifleri deperlendirme drgr brakrlacaktr.

isteklinin ortak girigim olmasr halinde, toplam gegici teminat miktarr ortakhk oranma veya igin umranlft
gerektiren krsrmlanna verilen tekliflere bakrlmaksrzrn ortaklardan biri veya birkagr tarafindan kargrlanabilir.

Gegici teminat olarak sunulan teminat mektuplarrnda gegerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif
gegerlilik siiresinin bitiminden itibaren otuz (30) gtinden az olmarnak iizere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir gegici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, S0zlegme Makamr tarafurdan i ilen
katrlma gartlannur saflanamadrlr gerekgesiyle de[erlendirme drgr brakrlacaktrr. IAgp ifnlt

Tenrinat olarak kabul edilecek deserler agairda sayrlnugtn;

a) Tedav0ldeki TUrk Parasr.
, L Sok*
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b) Bankalar ve tizel ftnans kurumlan tarafindan verilen teminat mektuplan.

Ilgili mevzuatma gdre Tiirkiye'de faaliyette bulunmasma izn verilen yabancr bankalarm
diizenleyecekleri teminat mektuplarr ile Ttirkiye drgmda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluglarrnur
konffgarantisi iizerine Ttirkiye'de faaliyette bulunan bankalarrn veya tizel finans kurumlarmrn dUzenleyecekleri
teminat mektuplarr da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di[er degerlerle deligtirilebilir.

Madde 27- Gegici teminatrn teslim yeri ve iadesi

Teminat'mektuplan, teklif zarfinm iginde tekliflerle birlikte Srizlegme Makamna sunulur. Teminat
mektuplan drgridaki teminatlarrn Sdzlegme Makamrnlr ilgili birimine yatrrlmasr ve makbuzlannm teklif zarfinm
iginde sunulmasr gerekir.

ihale iizerinde kalan istekliye ait teminat inektubu ihaleden sonra Stizlegme Makamurca muhafaza edilir.
Di[er isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. ihale tizerinde kalan isteklinin gegici teminafi ise, gerekli
kesin teminatm verilip sdzlegmeyi imzalamasr halinde iade edilir.

.'Madde 28- Son teklif teslim tarihinden iince ek bilgi talepleri

ihale'dosyasr ve ihale konusu hakkurdaki'bilgi talepleri yazir olarak, tekliflerin sunulmasr igin son
tarihten l0 gtin Oncesine kadar Sdzlegme Makamrna iletilir. Sdzlegme Makamr, bilgi taleplerini, tekliflerin
sunulmast igin son tarihten 5 gtin rincesine kadar, diler isteklilerin de bilgi edineceii bir gekilde, internet
sayfasrnda ve ilgili Ajansrn internet sayfasrnda duyurur.

Sdzlegme Makamr, kendi girigimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi tizerine, teklif dosyasr hakkurda
ek bilgi sdllarsa, bu ttir bilgileri, ttim isteklilere aynr andayazh olarak gdnderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulmasl

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini gegmeyecek gekilde teslim
almmak iizere gcinderilmelidir. Teklifler agagrdaki gekilde teslim edilmelidir:

o TaahhutlU posta / kargo servisi) ile OSB Krzilrmak caddesi l.Sokak No: I 5 Yahsihan/KIRIKKALE

o Ya da Sdzlegme Makamrna dogudan elden OSB Kzilrmak caddesi No: 15 Yahsihan/KIRIKKALE
teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim kargrhgrndaimzahve tarihli bir belge alurmahdr.

Teklifler, gift zarf sistemi kullanrlarak
teslim edilmelidir; bir drg paket veya zarfn igerisinde, birinin iizerinde A Zarfi- Teknik Teklif, di[erinin iizerinde
B Zarfi- Mali teklif yazanki ayrr mtihtirlii zarf olmahdr.

Mali teklif drgrndaki, teknik teklifi olugturan di[er ttim krsrmlar A Zarfntn igine konmahdr, (rirn. teklif
teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uznanlar ve ticreti belgesi, isteklinin beyannamesi, ttizel
ve mali kimlik formu).

Madde 30- Tekliflerin miilkiyeti

Sdzlegme Maf,amt, bu ihale sUreci srasmda ahnan ttim tekliflerin mtilkiyet haklanna sahiptir. Sonug
olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma haklan yoktur.

Madde 3l-Tekliflerin agllmast

De$erlendirme Komitesince, tekliflerin alurmasr ve agrlmasrnda aga[rda yer alan usul uygulanrr;

a) Delerlendirme Komitesince bu $arftramede belirtilen ihale' saatine kadar kag teklif verilmig oldu[u bir
tutanakla tespit edilerek, hanr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baglanr.

b) De[erlendirme Komitesi teklif zarflarm ahnrg srasma gcire inceler. Bu incelemede, zartrn {izerinde
isteklinin adr, soyadl veya ticaret unvanl, tebligata esas agrk adresi, teklifin hangi ige ait oldu[u, ihaleyi
yapan Stizlegme Makamurur. agft adresi ve zartn yaprgtrnlan yerinin istekli tarafmdan imzalantp,
mtihiirlenmesi veya kagelenmesi hususlanna bakrlr. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla
belirlenerek depeflendirm eye altnmaz.

c) Mal ahmr ve yaplm igi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hanr bulunanlar dniinde almrg srasma gdre
agrlr. Isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadrfr ve teklifmektubu ile gegici teminatlamur usuliine uygu
olup olmadrgr kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubr: ile gegici
istekliler tutanakla tespit edilir. Istekliler ve teklif fivatlarr agrkl marak tut
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Hiznet ahmr ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarflan agrlr ve yukarrda belirtilen hususlar agrsurdan
incelenir. Teknik de[erlendirme agamasmda egik puana ulagamayan teklifler kabul edilmeyece$i igin, mali
teklif zarflan, teknik de$erlendirme tamamlanana kadar agrlmaz.

d) c bendine gdre dUzenlenecek tutanaklar Deperlendirme Komitesince imzalanr. Bu tutanaklarrn
De[erlendirme Komitesi bagkanr tarafindan onaylanmrg bir sureti isteyenlere trnza kargrhlr verilir.

e) Bu agamada; higbir teklifin reddine veya kabuliine karar verilmez, teklifi olugturan belgeler diizeltilemez
ve tamamlanamaz. Teklifler De[erlendirme Komitesince hemen de[erlendirilmek izere oturum kapatrlr.

Madde.32-Tekliflerin deferlendirilmesi

Tekliflerin delerlendirilmesinde, tincelikle belgeleri eksik oldu[u veya teklif mektubu ile gegici teminatr
usultine uygun olmadrlr bu $artrramenin 30. maddesine gdre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
de[erlendirme drgr brakrlmasma karar verilir.

Teklif zarfi iginde sunulmasr gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi
birinin, isteklilerce sunulmamasr halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatrlmayacaktr.

..Ancak,i'
a) Gegici teminat ve teklif mektuplarnm Kanunen tagrmasr zorunlu hususlar harig olmak izere, sunulan

belgeleide teklifin esastnr deligtirecek nitelilcte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunmast halinde bu
ttir bilgi eksikliklerinin giderilmesine iligkin belgeler,

b) Isteklilerce sunulan ve bagka kurum, kurulug ve kigilerce diizenlenen belgelerde, belgenin tagrmast
zorunlu asli unsurlar drglrda, belgenin igeriiine iligkin tereddtit yaratacak nitelikte olan ve belgeyi- diizenleyen kurum, kurulug veya kigilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine iligkin
belgeler,

c) 7 nci maddede yararlarucr tarafurdan eksik ewak olarak tanrmlanacak belgeler

verilen stire iginde tamamlanacaktr.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatrlmasna iligkin olarak verilen siire iginde isteklilerce sunulan belgelerin,
ihale tarihinden sonraki bir tarihte dtizenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarryla ihaleye katrhm
gartlannr sa[ladr$rnr tevsik eftnesi halinde kabul edilecelrtir.

Bu ilk deperlendirme ve iglemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile gegici teminafi usuliine
uygun olan isteklilerin teklifl erinin aynntrh de[erlendirilme sine ge g ilir.

Bu agamada, mal ahmr ve yaptm igi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu igi yapabilme kapasitelerini
belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasrnda belirtilen gartlara uygun olup olmadr[r incelenir. Uygun
olmadr[r beliilenen isteklilerin teklifleri degerlendirme drgr brakrlr.

En son agamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritrnetik hata bulunup bulunmadr[t
kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatlarr gdsteren mali teklif mektubu eki cetvellerde garpm ve toplamlarda aritmetik hata
bulunmasr halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas almmak kaydryla, aritnetik hatalar De[erlendirme
Komitesi tarafindan re'sen dtZeltilir. Yaprlan bu dtizelfrne sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul
edilir ve bu durum hemen istekliye yazrile bildirilir.

istekli diizeltitmig teklifi kabul edip efinedigini tebli[ tarihini izleyen beg (5) giin iginde yazit olarak
bildirmek zorundadr. isteklinin dtizeltilmig teklifi kabul eftnedigini siiresinde bildirmesi veya bu siire iginde
herhangi bir cevap vernemesi halinde, teklifi deSerlendirme drgr brakrlr ve gegici teminatr gelir kaydedilir.

Hizmet ahmr ihalelerinde ise idari agrdan uygun teklifler teknik delerlendirmeye' almr. Teknik
de[erlendirmede, gartramesinde tanrmlanan hizmet ahmmr yerine getirmek iizere istekli tarafindan tinerilen;
organizasyon ve metodoloji, hiznet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanlarur bilgi ve becerileri dikkate ahnarak
puanlama yaprlacaktr. Teknik delerlendirme sonucu 80 egik puanm altinda puan alan tekliflerin mali teklif zarflarr
agrlmadan istekliye iade edilir. 80 egik puanl agan tekliflerin mali teklif zarflan agrlarak mali deierlendirme
(puanlama) agamaslra gegirilir. Hizrnet ahmr ihalelerinde, mali tekliflerin agildrlr oturuma isteklilerin katrhmr
zorunlu degildir. En dtgiik bedelli teklife 100 puan verilir ve diler teklifler ordntrh olarak puanlandrrlr. Teknik
de[erlendirme ve mali delerlendirme puanlan toplanarak teklif toplam puaru hesaplanr

Sdzlegme Makamrnrn teklifleriir mali kaynaklarr agma'sr halinde agan tutarr kendi ddemek istemesi
durumu harig olmak izere, tiim ihalelerde, sdzle$me igin kullanrlabilecek azani biitgeyi agan teklifler elenecektir.

ihaleniri sonuglandrilmasr kriterleri, Teknik $artrramede belirtilen gerelfliliEl_e

incelenecektir" Mal .ahmr ve yaprm igi ihalelerinde ihale, garhrame gerekliliklerini
arasmda en dtigtik teklifi veren istekliye verilecektii. Hizrnet ahmr ihalelerinde ise, ihale loplamOr$rfi!
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Madde 33- isteklilerden tekliflerine agrkhk getirilmesinin istenilmesi

Delerlendirme Komitesinin talebi tizerine Stizlegme Makamr, tekliflerin incelenmesi, kargrlagtnlmast ve
de[erlendirilmesinde yararlanmak tizere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini agrklamalarrnt
isteyebilir.

Bu agrklama, higbir gekilde teklif fiyatrnda de[igiklik yaprlmasr veya ihale dosyasrnda yer alan gartlara

uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacryla istenilemez ve bu sonucu doluracak gekilde

kullanrlamaz. Sdzlegme Makamrnn agrklania talebi ve isteklinin bu talebe verece[i cevaplar yazir olacaktr.

Madde 34-Biitiin tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Siizlegme Makamtntn
serbestlifi '

De[erlendirme Komitesinin karan iizerine Sdzlegme Makamt, gerekgelerini net bir gekilde belirterek,
verilmig olan btittin teklifleri reddefinekte ve ihaleyi iptal effnekte serbesffir. Sdzlegme Makamr bUttin tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ytkUmliiltik altna girmez.

iptal, aqaSrdaki durumlarda gergeklegebilir:

' a) Teklif siirecinin bagarrsz olmasr, Orn. Nitelik agtsrndan ve mali agrdan de[erli bir teklif gelmemesi
. y a da higbir.teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden de[igmesi;

c) Teknik agrdan yeterli olan ttim tekliflerin siizlegme igin ayrrlan azami btitgeyi a$masr (S0zlegme
Makamnrn tekliflerin mali kaynaklarr a$masr halinde agan tutarr kendi tidemek istemesi durumu

_ harig);

d) Stiregte bazr usulstizltikler meydana gelmesi, dzelikle bunlarur adil rekabeti engellemesi;

e) istisnai haller ya damticbir sebeplerin, stizlegmenin normal gekilde ifasmr imkdnsrz krlmasr.

Ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum btitiin isteklilere derhal bildirilir. ihale stirecinin iptal edilmesi
durumunda, Scizlegme Makamr; tiim teklif sahiplerine durumu bildirecektir. $ayet ihale stireci, herhangi bir teklifin
drg zarfi agrlmadan iptal edilirse, agrlmamrg haldeki miihtirlti zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

ortadan kaldrmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalknrma Ajanslarr tarafindan sa$lanan mali desteklerkapsamurda Stizlegme Makammm gergeklegtirdi[i
ihalelerde aga$rda belirtilen etik kurallara uyulmasr zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netlegtirme ve de[erlendirme stireglerinden herhangi birinde, istekli tarafindan
tegebbiis edilecek gizliiik esasml bozna ve bilgi szdrma gabasr, rakiplerle yasadrgr yollarla uzlagma
eylemleri, De[erlendirme Komitesi'ni ya da Srizlegme Makammt etkilemeye gahgmasr, teklifin
reddedilmesiyle sonuglanacak ve hatta idari ceza almasura sebep olacaktr.

b) istekli, herhangi bir potansiyel grkar gatrgmasrrdan etkilenmemeli ve di$er teklif sahipleriyle ya da

proje kapsamrndaki di[er kimselerle higbir gekilde ba[lantr kurmamahdr.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve ig hayatrnrn gerektirdigi gekilde tarafsz ve giivenilir
bir gekilde dawanmahdr.

Etik kurallara uyulmarnasl, adaym, isteklinin veya ytiklenicinin Kalkurma Ajanslarmca dtzenlenen di[er
destekleme faaliyetlerinden de drglanmasma neden olabilir.

Madde 36-itirazlar

ihalenin sonuglandrrlmasr strecinde olugan bir hata ya da usulstizliikten dolayr zararau$radr$rna inanan
teklif sahipleri, Scizlegme Makamma (Kalkurma Ajansr'na bildirmek suretiyle) do$rudan dilekge yazabilirler.
Scizlegme Makamrnm gikdyetin alnmasurr takip eden 90 giin igerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Bdyle bir duru?ndan haberdar.edildipi takdirde, Kalk'rnma Ajanst, Sdzlegme Mdcamr ile ba[lantrya
gegerek g6rul bildirrrreli ve gikdyetgi (istekli) ile Sdzlegme Makamt arasmda olugan soruna dostane bir giiztim
getirerek igleri kolaylagtrmaya gahgmahdr.

E[er yukarrda anlatrlan yOntem bagarrh olmazsa; istekli, olayr Sdzlegme

49.
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Biiltim B: Taslak Siizlegme (Ozel Kogullar) ve Ekleri
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sozLE$ME VE OZEL KO$ULLAR

SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberr

MAL ALrMI SOZLE$MESi

Bir tarafta

TACER IN$AAT TICARET VE SANAYI A.$./OSB Krzrlrrmak Caddesi .Sokak No:15
YahgihanA(IRKKALE

("Sozlegme Makamr"),

Diger tarafta

< TedarikqininiHizmet Sunucusunun/Yaprm Mriteahhidinin Tam Resmi Adr >

< Hukuki statiisii / unvanr > I

< Resmi tescil numarasr >2

<Agrk resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarasr),

("Ytiklenici") olmak izere, tarafl ar aqafirdaki hususlarda anlagmr glardr:

6znt Ko$ULLAR

Madde (1) Konu

Bu Sdzlegmenin Konusu KIRIKKALE/YAH$IHaN 'da uygulanacak TACER KIRIKKALE MODERN
UngfiU TEKNIKLEN VE VERiMLiLiK ARTIgI projesi kapsamrnda detaylarr ihale doktimanrnda verilen Mal
Ahmr igidir.

Madde (2) Siizleqmenin Yaprsr

Ytiklenici, bu ihalede belirlenmig olan ve Oncelik sraslna grire, Ozel Kogullar ("6zel Kogullar") ve
aga[rdaki Eklerde belirtilen kogullardan olugan gartlarur, gere[ine uygun olarak faaliyetlerini stirdiirecekt'ir:

Ek-l: Genel Kogullar

Ek-2: Teknik $artname (ig Tanrmr)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Butge Driktimu)

Ek-5: Standa.rt Formlar ve Di[er Gerekli Belgelert-

Yukarrdaki belgeler arasmda herhangi bir geligki olmasr durumunda, bunlann htiktirnleri, yukanda
belirtilen dncelik srasma gdre uygulanr.

Madde (3) Stizlegme bedeli ve Odemeler

Sozlegme Bedeli :........ .... Tl'dir

Sdzlegme kapsamnda 6n 6deme

6deme',

istinaden tidenir,)
TAGR lHgAlr

Otgrntzs S.nryl
ilo; 15 Y
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Madde (4) Baplama tarihi

Uygulamaya baglama tarihi > geklindedir.

Madde (5) Uygulama Siiresi

Sdzlegmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen gdrevlerin uygulama stiresi, srizleqmenin baglama
tarihinden itibaren 3 aydr.

Madde (6) Raporlama

Ytiklenici, ilerleme raporlarrnr Genel Kogullarur ilgili maddelerinde ve $ar[raniede belirtildi[i gekliyle
sunar.

Madde(7) iletigim-TebligatAdresleri

7.1 Sdzlegme Makamr ve Tedarikgi arasmdaki bu siizlegme ile ilgili ttim yazrgmalarda sdzlegmenin baqhsr ve
kimlik numarasl belirtilecel,ctir. Yazrgmalar, bu sdzlegmedeki adreslere posta, faks yoluyla gtinderilecek veya elden
teslim edilecektir.

7.2 Taraflarm yukarrda yazrh' olarak bildirdi[i adrese yaprlaqak tebligat kendisine y.aprlmrg sayrlr. Taraflarrn
adres degigiklipine iligkin-yaz:Jr bildirimde bulunmamasr halinde yeni -adresine tebligat yaprlamamasmdan
sorumluluk kabul edilmez.

Madde (8) Siizlegmenin tabi oldufu hukuk ve dili

8.1 Sdzlegmede dtizenlenmeyen her husus Ttirkiye Cumhuriyeti kanunlan kapsamrnda delerlendirilecektir.

8.2 Stizlegmenin dili; taraflar arasrndaki btittin yazl1rt iletipim Tiirkge yaprlr.

Madde(9) Anlagmazhklanngiderilmesi

Bu sdzlegmeyle ilgili ya da bu srizlegmeden dolayr ortaya gftan ve di[er herhangi bir gekilde
gdziimlenemeyen herhangi bir anlagmazlft KIRIKKALE mahkemelerince gdztiliir.

Ig bu sdzlegme, bir tanesi Sdzlegme Makamr dileri ise Ytiklenicide kalacak gekilde, iki asrl niisha olarak
hazrlanmrgtr.

Yiiklenicinin

Adr:

Unvanr:

Imzasr:

Tarih:

Siizlegme Makamrnrn

Adr:

Unvanr:

imzasr:

Tarih:

rAcER lrugur
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GENEL KO$ULLAR

BA$LANGTC HUKUmlEni

SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satrn Alma Rehberi

SiizEK:01

Kalkrnma Ajanslan Tarafindan Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Allmr ile Yaprm igi Siizlegmelerine iligt<in

Madde 1) Tanrmlar ve Genel Kurallar

(l) Sdzlegmede yer alan aga[rdaki sdzctik ve terirnler yanlannda gdsterilen anlamr tagryacaklardrr.

idari emir/talimat: (Sdzle$meye konu igin yiirutiilmesiyle ilgili olarak) Proje Ydneticisi tarafindan Yiikleniciye
verilen her ttirlti talimat veya emir.

Yiiklenici: Sozlegme konusu igleri yerine getirmeyi bir sdzlegme altrnda taahhUt eden taraf.

Siizlegme: Mali destek sdzlegmesi kapsamrndaki iglerin yerine getirilmesi igin taraflar arasrnda balrtlanan ve gerek
bu Genel Kogullari gerekse s6zlegmenin iligi[indeki biitiin ekleri ve doktimanlan da kapsayan imzalanmrg
aniagma.

Siizfegme Makamr: Yiiklenici ile srizlegmeyibizzat bafirtlayan ya da sdzlegmenin kendi adma baf,rtlandrlr kamu
hukukuna veya cizel hukuka tabi gergek ya da tiizel kigilik.

Siizlegme bedeli: Ozel Kogullarrn 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Giin : takvim ayrlgtinti.

Genel zarar-ziyan bedeli: Stizlegmede evvelce belinilmemig olan ve taraflardan birinin sdzlegmeyi ihlal etmesi
nedeniyle zarar gdren diler tarafa tanninat olarak ridenmek tizere yasal yollarla ya da taraflarm kargrhkh
anlagmasryla kararlagtrrlan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sdzlegmenin tamamurm veya bir krsmrnrn yerine getirilmemesi halinde zarar gdren
tarafa di[er txafga ddenmek izere srizlegmede belirtilen tanninat.

Proje: S0zlegmeye konu igin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yiineticisi: Sozlegmenin uygulanmasmr Sdzlegme Makamr adma izlemekle sorumlu gergek / tiizel kigi.

Siizlegme konusu ig: YUklenici tarafindan Sdzlegme altrnda yerine getirilecek mal temini, hizrnet ve yaprm igleri
ile ilgili faaliyetler.

ig tanrmr (Teknik $artname): Scizlegme Makamr tarafindan hazvlananve ekte sunulan, Sdzleqme konusu iglerin
yerine getirilmesine iligkin gartlan, gerekleri velveya hedefleri tanrmlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda
YUklenicinin kullanacapr yOntemleri ve kaynaklarr ve/veya ulagacalr sonuglarr belirten dokUman.

(2) Sdzlegmedeki stirelerde son giintin tatil gtintine rastlamasr halinde, stire takip eden iggtintine kadar uzar.

(3) Metnin igeri[inin ve baplamrnrn imkdn verdili durumlarda tekil sOzciiklerin gogul anlamr, gogul sdzctiklerin
de tekil anlamr kapsadr[r addedilecektir.

(4) Kigileri veya taraflart belirten srizctiklerin firmalan, girketleri ve ttizel kigili[e sahip btittin kuruluglan igerdi[i
addedilecektir.

Madde 2) Bildirimler ve yazrh haberlegmeler

(l) Yaztlt bir haberlegme belgesinin almmasr igin belirlenmig bir son tarihin bulundu[u durumlarda, gdnderici sdz
konusu yazir haberlegme belgesinin ahndr[rnrn kargr tarafga teyit edilmesini istemehdir. Bununla birlikte,
gdnderici her durumda yazir iletigim belgesinin zamanrnda almmasrnr sa[lamak igin gerekli buttin tedbirleri
dnceden almahdrr.

(2) S0zlegme gere$ince herhangi bir kigi tarafindan iletilecek btittin bildirimler; kabullerlrnalar, onaylar, belgeler
veya kararlar aksi belirtilmedikge yazit olacak ve bunlairn iletilmesi makul sebepler olmadrkga geciktirilmeyecek
veya iletilmelerinden kag'rnrlmayacak, bU. un sdzlti talimatlar yanh olarak teyit edilecektir. ?

Madde 3) Siizlegrneye davet

(l) Ihale tizerinde kalan istekli yazh olarak sdzlegme imzalamaya davet edilecektir ya ven
takip eden yedinci (7.) gtin kararur istekliye tebli! tarihi sayrlacaktr. Bu bildiri
suretiyle Scizlegme Makamr adresinde de tebli! edilebilir. Ag.

Cad, t, Sotrt
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(2) Isteklinih, bu davetin tebli! tarihini izleyen beg (5) giin iginde kesin teminatr vererek (kesin teminat istenen iglerde)
sdzlegmeyi imzalamasr garttr.

Madde 4) ihalenin siizlegmeye ba$anmasr

(l) Siizlegme Makamr tarafindan ihale dosyasurda yer alan gartlara uygun olarak hazalanan sOzlegme, Sdzlegme
Makamr adrna yetkili kigi ve yiiklenici tarafmdan imzalanr. Ytiklenicinin ortak girigim olmasr halinde, srizlegme
ortak girigimin biinin ortaklarr tarafindan imzalanr.

Madde 5) Siizlegme yaprlmasrnda isteklinin giirev ve sorumlulufu

(l) ihale tizerinde kalan istekli, ihale tarihi itibanyla isteklilere Talimatlarm 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentleiinde sayrlan durumlarda olmadr$rna dair belgeleri ve kesin teminatr stiresi iginde vererek
sdzlegmeyi imzalamak zorundadr. Siizlegme imzalandrktan hemen Sonra gegici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancr istekliler, ihale tarihi itibarryla isteklileie Talimatlann 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayrlan durumlarda olmadr$rna dair belgelerden, kendi tilkelerindeki mevzuat uyarurca dengi olan
belgeleri sunacaklardr. Bu belgelerin, isteklinin tabi oldulu mevzuat gergevesinde denginin bulunmamasl ya da
dtizenlenmesinin mtimktin olmamasr halinde bu duruma iliqkin yazhbeyanlarulr vereceklerdir.

(3) Bu zoiunluluklara uyulmadr[r takdirde, protesto gekmeye ve huktim almaya gerek kalmaksrzn ihale tizerinde
kalan isteklinin gegici teminatr gelir kaydedilir ve ihale karan iptal edilir.

(4) Aynca tizerine ihale yaprldrlr halde miicbir sebep halleri drgurda usuliine gdre siizle$me yapmayan istekli,
Sdzlegme Makamurm ve Kalkrnma Ajanslannrn gergeklegtirece[i diler ihalelere katrlmaktan tig yrl stireyle
yasaklanr

(5) YUkleni-ci, igleri gereken dzen ve ihtimamr gdstererek planlayacak, projelendirecek (sdzlegmede tingdriildtgt
gekilde), ytirtitecek, tamamlayacak ve iglerde olabilecek kuswlan sdzlegme huktimlerine uygun olarak
giderecektir. Yiiklenici, bu sorumluluklarmm yerine getirilmesi igin, ister kahcr, ister gegici nitelikte olsun,
gereken biitiin denetim, muayene ve testleri yaptracak ve iggilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yiiklenici, igin gdriilmesi srasmda ilgili mevzuatrn izin vermedi$i insan ve gewe sa[h[ma zarar verici nitelikte
malzeme kullanamaz veya ydntem uygulayarnaz. ilgili mevntattn izin verdi$i malzeme ve ytintemler ise,
tingtirUlmiig tedbirler ahnarak ve usultine uygun gekilde kullanrlabilir. Bu yiiktimltlUklerin ihlal edilmesi halinde
yiiklenici, Sdzlegme Makammrn ve tigiincti gahrslarur tiim zararlarmr kargrlamak zorundadr.

Madde 6) Siizlegme yaprlmasrnda Siizlegme Makamrnln giirev ve sorumlulu[u

(l) Siizlegme Makamrnur sOzlegme yaprlmasr konusunda yUktimltltgUnU yerine getirmemesi halinde istekli, 3.
Maddede yer alan slirenin bifinesini izleyen giinden itibaren en geg beg (5) giin iginde, on (10) gtin stireli bir noter
ihbarnamesi ile durumu Sdzlegme Makamrna ve ilgili Kalklrma Ajansrna bildirmek gartryla, taahhtidtinden
vazgegebilir.

(2) Bu takdirde gegici teminatr geri verilir.

Madde 7) Siizlegmenin Devri, Alt Siizlegme

Yiiklenici, hizrnetlerin yerine getirilmesini iigiincii bir gahsa/tarafa vermek izere scizlegmeyi devredemez, alt
sOzlegme (tageron sdzlegmesi) yapatnaz. Sdzlegmenin devri, tagerona verilmesi s<izlegmenin ihlali olarak
addedilecektir.

' - sOZLE$ME MAKAMTNTN vUrUulUlUxlnni
Madde 8) Bilgi/doktiman temini

(l) Sdzlegme Makamr stizleqmenin ytiriitiilmesiyle ilgili olabilecek her tiirlii bilgi velveya doktimanr derhal
Ytikleniciye temin edecektir. Bu dokiimanlar sdzleqmenin sonunda Sdzlegme Makamr'na iade edileiektir.

(2) Sdzlegme Makamt, scizlegmenin baganyla yiirtitiitmesi bakrmrndan YUklenicinin makul olarak talep
edebileceli bilgileri ona temin etnek igin YUkienici ile miimkiin oldu[u tilgtide igbirligi yuputukto.

(3) Sdzlelme Makamt, sdzlegmenin gaibeden uzak, etkin ve saydam igleyebiknesi igin gerekli her ttirlU belgenin
temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynl zamanda gerekli girigimlerde bulunmakla yUkiimliidtir.

YUKLn nic ilvix vUrUulUliirr,nni
Madde 9) Genel yiikiimliiliikler

(l) Ytklenici, ytirtirltikleki mevzuata ve kargrhkh akdedilen sdzlegmeye uygun
faaliyetleri veya mevcut dtizenlemelere aykrn dawanrglan.ve faaliyetleri nedeniyle
mUeyyidelerin tek sorumlusu olmayr peginen kabul eder. 
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(2) YUklenici sdzlegmenin yiiriitiihnesiyle ilgili olabilecek her ttirlt bilgi ve/veya doktimanr derhal Siizlegme
Makamna temin edecektir. Bu dokiimanlar sdzlegmenin sonunda Yiikleniciye iade edilecektir. Scizlegme
Makamt'nrn talep eftnesi halinde sdz konusu belgenin bir iirnefii ticretsiz olarak temin edilecektir. Sdzlegme
konusu igin yUrufiilmesi siiresince kat edilen agamalar ve detaylar Stizlegme Makamrla en krsa zamanda
bildirilecektir.

(3) Ytiklenici, yiirurlUkte bulunan buttin yasa ve ycinefineliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi
personelinin, sorumlu oldulu kigilerin ve yerel gahganlarrnrn da bu yasa ve ytinetmeliklere uymasrnr saSlayacaktr.
Ytiklenici, kendisinin, gahqanlarnm ve sorumlu oldu[u kigilerin sdz konusu yasa ve ydnefinelikleri ihlal etnesi
nedeniyle ortaya.gftacak her ttirlii talep, sorugturma, kovugturma ve dava kargrsurda Sdzlegme Makamr'ntn zarar
gdrmeyece[ine,peginen kefil olacaktr.

(a) Yuklenici stizle$meye konu igi azami ozen, dikkat ve ihtimarfrr gdstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve
te amtillere riayet e derek gerg ekle gtirec ektir.

(5) Yaprn iglerinde gegerli olmak izere, sdzlegmeye konu igin yfirutiilmesi stresince, Ytiklenici, deneyimli bir
Ytiklenici tarafindan tinceden tingcirtilemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle kargrlagrsa ve ek
maliyetlerin gerekece[i ve/veya srizlegmenin uygulanma ddneminin uzayacapr sonucu ortaya glkarsa, Ytiklenici
stire uzatrmt ve ek <ideme igin'taleplerle ilgili ig bu Genel Kogullardaki maddelere uygun olarak Srizlegme
Makamrnr billilendirilecektir. Engelin giddetine gdie taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, degigikli[i
yapmak veya srizlegmenin feshine gitmek hususunda karara vanrlar.

(6) Verilen tekliflr Sdzlegmeye konu ig igin gereken tiim standart aragtrrmalarur yaprlarak verildipi kabul edilir.

(7) Ytiklenici, Proje Ytineticisi'nin stizlegmeye konu igin mevzuata ve sdzlegme kurallarrna uygun olarak
yUrufiildtigtint tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi iEin Sdzlegme Makamr'nm veya
temsilcisinin ig mahalline girigini saplamakla ve ig mahallinin gtivenli[ini saglamakla mtikelleftir.

(8) Eler Ytiklenici verilen idari talimatm igerdiii gartlarrn Proje Ydneticisi'nin yetkilerinin veya scizlegmenin
kapsamrnrn drglrda olduSu kanaatindeyse, bildirim siiresiyle ilgili krsrtlamalan da gdz dntinde bulundurarak, emri
aldr[r tarihten itibaren l0 gtn iginde bu kanaatini Proje Ytineticisi'ne bildirecektir. idari talimatrn yerine
getirilmesi bu bildirim miinasebdtiyle askrya ahnmayacaktr.

(9) $ayet Ytiklenici iki veya dahafazlakiginin olugturdulu bir konsorsiyum ya da ortak girigimden oluguyorsa, bu
kigilerin ttimti stizlegme hiiktirnlerini yerine getirmekten mtigtereken ve mtiteselsilen sorumlu olacaklardn. Bu
s6zlegmede tingdrtilen ainaglar gergevesinde konsorslyum ya da ortak giriSim adma hareket etmek tizere tayin
edilmig bulunan kigi konsorsiyumu ba$lama ve ilzam efine yetkisine sahip olacaktr.

( l0) Sdzlegme Makamt'nrt dnceden yazrh nzasl olmaksrzur konsorsiyrm ya da ortak girigimin yapl ve bilegiminde
yaprlacak her tiirlti de[igiklik sdzlegmenin ihlali olarak addedilecektir.

(l l) Kalkrnma Ajansr ile Sdzlegme Makamr arasmdaki stizlegme hiiktimleri uyarrnca Ytiklenici, Kalkrnma
Ajanst'nm mali katkrsmur yeterli tilgiide tanrtrm ve rekldmmur yaprlmasr igin gerekli but{in adrmlan atacaktr. Bu
adrmlarrn Kalkrrma Ajansr tarafindan tanrmlanan ve yayrmlanan tanmrhk ve gdrtintirltik kurallarula uymasl
gereklidir.

(12) Tasarrm bilegeni olan sdzlegmelerde; Ytklenici, yaprm iglerinin tasarrmrnr deneyimli tasanmcrlardan
yararlanarak, Stizlegme Makamr tarafindan belirlenen kriterlere uygun olarak yiiriitecek ve bu iglemlerin
sorumluluEunu tistlenecektir. 6zel Kogullar ve Teknik $ar0rame htiktirnleriyle uyurnlu olarak gerekli teknik
dokiimanlanhazrlamak zorundadr. Bu doktimanlar 6zel Kogullara uygun olarak onay igin Proje Ydneticisine
sunulur ve Stizlegme Makanimur istemi do!rultusunda kusurlarrn, ihmallerin, eksikliklerin, belirsiztiklerin ve
diler tasarrm hatalarrnur diizeltilmesi Yiiklenici tarafindan maliyeti kendisine ait olmak izere yaprlr. Ytiklenici,
Sdzlegme Makammm personelini e$itir Ozel Kogullara uygun olarak aynntrh kullanrm ve bakrm elkitaplarll
teslim eder ve bunlan gtincel halde tutar.

(13) Yuklenici igleri kendisi yiinetecektir veya bu igi gergeklegtirmek tizere bir vekil temsilci atayacaktr. Bu
gekildeki atamalar onay igin S6zlegme Makamma sunulacaktr. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri
gekilebilir

(la) Yaprm iglerinde gegerli olmak izere 6zel Kogullar gerektiriyorsa Ytiklenici, sdzlegmenin uygulama
progrirmmr haztrlayarak Sdzle$me Makammrn onayma sunacaktr. Program. en azmdan aga[rdakileri ihtiva
edecektir:

d_

a) Ytiklenicinin iglerin yUrutUhnesini tinerdi[i sra;

b) Qizimlerin teslim alnmasr ve kabul edilmesi igin son teslim

c) Yiiklenicinin iglerin ytirtitiiknesi igin dnerdigi ytintemlerin genel

d) Stizlegme Makamrnrn ihtiyag duyabiieceSi daha genig bilgi ve ay 
ilix| ['
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SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satrn Alma Rehberi

(15) Onay igin Sdzlegme Makamma sunulmak zorunda olan programln tamamlanmazaman smrl Ozel Kogullarda
belirtilir. Ozel Kogullarda, Ytiklenicinin teslim eftnek zorunda oldulu aynntrh gizimler, doktimanlar ve
malzemelerin bir ktsmrna veya tamamrna uygulanabilecek zarnan smrlarr yer alr. Stizlegme Makammm uygulama
programr, ayrrntrh gizimler, doktimanlar ve malzemeleri onay ve kabul eftne sUreleri de Ozel Kogullarda yer alr.
Siizlegme Makamrnm progrirmr onaylamasr, Ytiklenicinin bu sdzlegme alturdaki higbir ytiktimlUliifitinfl ortadan
kaldrmaz

( l6) Siizlegme Makamr onayr olmadan programda higbir maddi degigiklik yaprlmayacaktr. Bununla birlikte iglerin
ilerlemesi programa uymazsa, Scizlegme Makamr Yiikleniciye programr gdzden gegirme talimatr verebilir ve
gtizden gegirilmig programl onay igin kendisine sunmasml isteyebilir

(17) Yaprm iglerinde gegerli olmak tizere yiiklenici Ozel Kogullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya gdre gegici
igler de dahil olmakilzere gizimler, belgeler,drneklerve/veyamod€ller ile sdzlegmeninuygulanmasr igin Sdzlegme
Makammrn makul olarak ihtiyag duyabileceSi gizimleri onay igin Stizlegme Makamma sunacaktr. Onay kararrnrn
30 giiLn iginde bildirilnemesi halinde onaylanmrg kabul edilecektir.

(18) Ytklenici, Siizlegme Makammrn tesislerin fUm bdlUmleri igin bakrm yapabilmesi, gahgtrmasr, ayarlamasl ve
onannasl igin ihtiyag duyacalr bakrm ve kullanma krlavuzlarillr, gizimlerle birlikte sallayacaktrr.

(19) Yaiirm i$lerinde gegerli olmak iizere kazr veya.yrkrm srasurda bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve
ktilttirel de[ere sahipnesneler, akademik 6neme sahip diper nesneler ya da de[erli madenlerden yaprlmrg nesneler,
meri mevzuat htiktimlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek izere Stizlegme Makamrna teslim
edilecektir.

(20) YUklenici, stizleqmenin yflrutiihnekte oldugu gartlarla ilgili tevsik edici kanrtlarr talep edilmesi halinde
Sdzlegme- Makamt'na temin edecektir. Sdzlegme Makamr/Proje Ydneticisi, ola[andrgr ticari giderlerden
kugkulandr[r her durumda kanrt bulmak igin gerekli addetti[i belge incelemelerini veya sdzlegme konusu ig
mahallindeki konfiolleri yapmaya yetkilidir. YUklenici, Proje Ydneticisinin kontrol ve degerlendirme gdrevini
yerine getirebilmesi igin gerekli uygun imkdnr sa[lar.

(21) Yuklenicinin sa$adr[r, ttim donanrm, gegici yaprlar, tesis ve malzeme, ig sahasrna getirildi[inde, sadece
iqlerin ytiriitiilmesi amagh addedilir ve Yiiklenici, Proje Ydneticisinin rrzasr olmadan, bunlarr ya da herhangi bir
krsmmr, iq sahasr drgrna grkaramaz.

Madde 10) ig ahlakr / davranrg kurallarr

(l) Ytiklenici, gerek mesleiine iligkin ig ahlakr ve/veya davranrg kurallarrna gerekse doEru muhakeme ve takdir
yetkisine uygun olarak, Stizlegme Makamr'na kargr her zarnan ba[hhkla, tarafsrzhkla ve sadrk bir uzman olarak
hareket edecek, Stizlegme Makammr zor duruma diigtirecek tutum ve dawanrglardan kagrnacaktr. Aksi durumda
Sdzlegme Makamt, Ytiklenicinin scizlegme altrnda tahaklcuk etmiq haklarr sakh kalmak kaydryla, sdzlegmeyi
feshedebilir.

(2) Ytikleniciye sdzlegme altrnda yaprlacak tidemeler, Ytiklenicinin sdzlegme kapsamrndaki igleri yerine getirmesi
kargrhlr diizenlenecek hak ediqler sonucu veya mal teslimi sonucu yaprlacak ddemelerden ibaret olup bagka
herhangi bir 6deme yaprlamaz.

(3) YUklenici, Sdzlegme Makamt'ntn dnceden yazrh onayl olmadr[r takdirde, stizlegmede veya projede kullanrlan
ya da s6zlegme veya proje amaglarryla yararlanrlan patentli veya koruma altrna ahnmrg higbir malzeme veya
prosesle ilgili olarak doprudan veya dolayh higbir lmtiyazbedeli, 6dtil veya komisyon alma hakkrna sahip de[ildir.

(4) Yuklenici ve persdneli gerek sdzlegme stiresince gerekse sdzlegmenin binnesinden sonra mesleki gizlilik
kogullarrna riayet edecek, sdzlegmenin yUrfltiilmesi srasmda veya scizlegmenin yerine getirilmesi amacryla yaprlan
etiit, test ve aragtrmalarm sonuglannr ve bunlar hakkrnda kendilerine temin edilen bilgileri higbir gekilde Sdzlegme
Makamt'nazarrr verecek veya onu zaafa dtigtirecek gekilde kullanmayacaklardr

(5) Siizlegmenin yiiriitiilmesi ola[andrgr ticari giderlere yol agmayacattr. gayet olalandrgr ticari giderler meydana
gelirse sdzlegme feshedilecektir. Olalandrgr ticari giderler deyimiyle, sdzlegmede belirtilmeyen veya sdzlegmeye
atfen uygun gekilde akdedilmig bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir ftili veya me$ru hizrnet
kargrhlnda tidenmeyen komisyonlar, vergi kolaylftlan sa[layan bir tilkeye ffansfer edilen komisyonlar, agrk
kimligi bilinmeyen bir kigiye tidenmig komisyonlar veya her ycintiyle paravan bir girket izlenimi uyandran
frmalara tidenmig komisyonlar kastedilmektedir.

(6) YUklenici, stizlegme ilgilgili olarak ahnan belge ve bilgilerin tamamma hususi ve gizlimuarnelesi yapacaktr.
Y az;Jt izin o lm ak s zm s dzle gm en in ayrrntr larr y ayrm I anam az, agklanamaz.

Madde 11) Qrkar gatrymasr

(l) Ytklenici sdzlegmeyi tarafsrz ve objektif bir geki
sona erdirmek igin gerekli bUfUn tedbirleri alacaklr. Bu nedenle
getirilemez. Sdzlegmenin yiir0tiilmesi srasurda meydana gelebilecek
Makamr'n a y az:.Jr olarak bildirilmelidir.

lde ifa efinesini tehlikeye dtigtr

Crrhf( V.D. 8t5 086

A,9.

l. Sokalt

2O$ttrtitsl
ilersis llo: 48900m3



SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satur Alma Rehberi

(2) S<izlegme Makamr bu hususta aluran tedbirlerin yeterli olup otmadr[urr tahkik efine ve gerekti[inde personel
de[igimini talep etmek de ddhil olmak iizere ek dnlemler almaya yetkilidir. S<izlegme Makamr, bu sebeple
u$rayaca[r zararlar igin tazminat hakkr sakh kalmak koguluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan
sdzlegmeyi derhal feshedebilir.

(3) Ytiklenici, scizlegmenin bu gekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili roliinii
Stizlegme konusu igin teminiyle smrlandracaktr. Sdzlegme Makamr'nm yazrh izin verdili durumlar haricinde,
Ytiklenici ve Yiiklenicinin ortak veya balh bulunduSu di[er Yiikleniciler veya tedarik firmalarr projenin herhangi
bir krsmr igin teklif vermek de ddhil olmak tizere projeye ait igleri, tedarik faaliyetlerini ve di[er hiznetleri
ytirUfinekten men edileceklerdir.

(4) Devlet meinurlan ve kamu sekttirtinde gahgan di[er kigiler, idari stattileri ve durumlarr her ne olursa olsun,
Sdzlegme Makamr tarafindan dnceden yazilr onay veritmediRge Kalknma Ajansr tarafindan finanse edilen
stizlegmelerde uzrnan olarak gtirevlendirilemeyeceklerdir. Sdz konusu kigilerin bu kapsamda gdrevlendirilmeleri
halinde proje btitgesinden herhangi bir odeme yapiamaz.

(5) Ytiklenici ve sdzlegmenin yUrflttilmesinde veya diler herhangi bir faaliyette Ytiklenicinin yetkisi veya konfrolti
altmda gahgan bagka kigiler, projenin finansmanrnn saflandrlr aynr mali destek programr kapsammda sallanmrg
olan Khlkmm a Aj ansr mal i desieklerinden yararlanam azlar .

Madde 12) Idari ve mali cezdlar

(l) Siizlegmede htikrne ballanan cezalartn uygulanmasr sakh kalmak kaydryla, e[er Yiiklenici yanh$ veya sahte
beyanda bulunmaktan suglu gtirtilmtigse ya da datra dnceki bir tedarik prosediirunde akdi yflkumlUlUklerini ciddi
dlgtide yerine getirmedi[i tespit edilmigse, bu ihlalin belirlendi[i tarihten itibaren azamiiig yrl stireyle Kalkrnma
Ajansr tarafindan finanse edilen stizlegmelere ve mali destek programlarura katrlmasma izrn verilmeyecektir. Bu
husus YUkleniciyle yaprlacak hasrmh hukuki takibat prosedtiriinden sonra teyit edilecektir.

Yiiklenici bu, cezayakargr savunmasrnr taahhtitlii postayla veya muadil bir iletigim ydntemiyle yaprlan tebligattan
itibaren 7 giin iginde gerekgeleriyle birlikte bildirebitir. Yiiklenicinin cezaya kargr herhangi bir yanrt vermemesi
veya savunmanrn Kalkrnma Ajansr tarafindan tebellti! edilmesinden itibaren 30 gtin iginde Kalkrnma Ajansr'nm
cezayryanh olarak geri gekm'emesi durumunda, ceza uygulama karan ballayrcr hale gelecektir. ilk ihlalden
itibaren beg yrl iginde sugun tekrarlanmasr halinde men karan altr yrla gftarrlabilecektir.

(2) Mticbir sebepler drqrnda sdzlegme yukumluluklerini ciddi Olgiide yerine getirmedikleri tespit edilen
Ytikleniciler toplam Sdzlegme bedelinin %ol}'u oranmda mali cezaya garptrrlacaklardrr. ilk ihlalden itibaren beg
yrl iginde, bu ttir ihlallerin di$er Kalkrnma Ajanslarr mali destek programlarr kapsammda, tekrarlanmasr halinde
bu oran Yo20' y e ytikseltilebilecektir.

(3) Ytiklenici sdzlegmeye uygun olarak mah siiresinde teslim eunedi[i / igi bitirmedi[i takdirde Sdzlegme Makamr
tarafmdan l0 gtin stireli gecikme ihtan verilecek olup gecikilen her takvim giinti igin sdzlegme bedel:rrlrrr %l
(yuzde biri) oranlrda gecikme cezasl uygulanr ve bu gecikme ihtarrna ra[men aynr durumun devam efinesi halinde
aynca protesto gekmeye gerek kalmaksrzrn kesin teminatr gelir kaydedilir ve sOzlegme feshedilir.

Madde 13) Tazmin etme yiikiimliiltgi

(l) Yuklenici, ttim masraf ve giderleri kendisine ait olmak izere, S0zlegme Makamr'nl ve onun vekilleri ile
gahganlannt, patentler, ticaii markalar ve telif hakkr gibi diSer fikri mUlkiyet unsurlarr bakrmurdan yasal
huktimlerin veya tigtincfl gahrslann/taraflann haklannrn ihlal edihnesi de dahil olmak izereYiiklenicinin Stizlegme
konusu igleri ytiriitiirken bulundulu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan butiin iddia, talep, dava, kayrp ve
zararlara kargr tannrn edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktr. $tiyle ki:

a) Sdzlegme Makamr sdz konusu iddia, talep, dava, kayrp've zararlan d[renmesinden itibaren en geg 30

,, ?:il:]i'HHJ#ffi :ffi:ll.-,,o*-rurusu s.zresme u.o.rin. eeit bir rutarra smrrr
olacak ve bu tavan de[er Ytiklenici tarafindan veya Yiiklenicinin kasrth yanhg fiilleri dolayrsryla
tigtincii gahrslara/taraflara.verilen zarar,kayrp ve hasarlar igin gegerli olmayacaktr;

c) Yiiklenicini4 sorumlululu stizlegme altrndaki yiikiialUltiklerini yerine getirmemesinden do!rudan
kaynaklanan iddia, talep, dava, kayrp ve zararlarla surrh olacak ve bunun ar:ziveya dolayh sonucu
olarak ortaya grkan dnceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukl
kapsamayacaktr.

(2) Yiiklenici, 'ttim masraf ve giderleri kendisine ait ohnak izere, Sdzlegme
Ytiklenicinin. sdzlegme altmdaki yukumluliikierini yerine getirmemesi
yUrutiilmesinde meydana gelen her ttirlti kusur ve,hatayr giderecektir.
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satur Alma Rehberi

(3) Yiiklenici aga[rdaki sebeplerden dttiru bulunulan iddia, talep, dava, kayrp ve zararlar igin higbir gekilde
sorumluluk tagrmayacaktr:

a) Stizlegme Makamt'nrn Yiiklenicinin herhangi bir tavsiyesi tizerine harekete gegmeyi ihmal efinesi
veya Yiiklenicinin herhangi bir fiilini, karannr veya tavsiyesini gi[nemesi ya da Ytiklenicinin mutabft
olmadr[r veya ciddi tilgtide gekincesini belirtti$ bir kararr veya tavsiyeyi Ytikleniciyi uygulamaya
zcirlamasq veya

b) Ytklenicinin talimatlarlrlr Srizlegme Makamt'nm vekilleri, gahganlan veya ba[rmsrz Ytiklenicileri
tarafindan yanhg ve uygunsuz gekilde uygulanmasr.

(4) Ytiklenicini,n"sdzlegme altmdaki ytkUmluluklerini ihlal eftnesinden dolayr sorumlu kalmasr, sdzlegme konusu
iglerin yerine getirilmesinden sonra da stizlegmenin tabi oldu[u yasada belirtilen siire boyrnca devam edecektir.

Madde 14) Safhk, sigorta ve ig giivenlifi diizenlemeleri

(l) S<izlegme Makamr, Y{iklenicinin velveya onun himretleri ytirUten personelinin normal ikamet yerlerinden
ayrrlmadan 6nce, uygun bir salhk kurulugunda, saShk muayenesinden gegirilmelerini ve miimktin olan en krsa
siire iginde bu mtrayeneye ait saSlft raporunu Stizlegme Makamr'na vermelerini talep edebilir.

(2) Yiiklenici, sdzlegme siiresince geqerli olnak ltzere kendisi ve stizlegme altrnda gahgtrdrll veya ig yaptrdr[r
di[er kigiler igin ig hukukunun ve sosyal gtivenlik mevzuatrrn gerektirdigi yukumluliikleri yerine getirecektir.

(3) YUklenici, Sozlegme Makamrnrn talep etrnesi halinde, sdzlegmenin imzalanmasmdan itibaren 20 giin iginde,
mevzuatm dngdrdti[ii azamitutara kadar olmak izere tam bir tazrninat sigortasr poligesi yaptracak ve bu poligeyi
s<izlegme siiresince gegerli tutacaktr.

Sdz konrnu sigorta poligesi sdzlegme siiresince agalrdaki hususlan sigorta teminatr kapsamrnda bulunduracaklr:

a) Ytiklenicinin, gahgtrdr[r personeli etkileyen hastalft ve ig kazalarr bakrmlrdan sorumlulupu;

b) S6zlegmenin ifasurda kullanrlan Sdzlegme Makamr ekipmanlannrn kaybolmasr veya hasar gdrmesi;

c) Scizlegmenin ifasrndan kaynaklanan sebeplerle tigtncii gahrslarrr/taraflann veya Sdzlegme
Makamt'nrn ve gahganlarmm kazayamaruz kalmasr halinde iistlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Stizlegmenin ifasryla ilgili. olarak kaza sonucu meydana gelecek dltimler veya kaza neticesinde
olugabilecek bedensel yaralanmalar dolayrsryla ortaya grkacak kahcr sakathk veya ig gdremezlik.

(a) Yuklenici, Stizle$me Makamr veya Proje Ydneticisi tarafmdan gerekli gdriilen zamanlarda sosyal guvenlik
poligelerine ve primlerin diizenli olarak tidendi[ine dair kanrtlarr gecikmeksizrnibraz edecektir.

(5) Ytiklenici, gahganlart ve u-znanlarr igin bu kigilerin maflrzkalabilecekleri tehlikelere kargr gerekli emniyet ve
ig gtvenlili tedbirlerini alacaktr.

(6) Ytiklenici, gahganlannrn ve uznanlarrnm maruz bulundu$u fiziksel risk dtizeyini izlemekten ve Sdzlegme
Makamt'nr durumdan haberdar eftnekten sorumludur. Yiiklenicinin herhangi bir gahganrnrn veya uznanlnill
hayatrna veya sa[h[rna kasteden yakrn bir tehlikenin varhsrndan Yiiklenici veya Stizle$me Makamr tarafurdan
haberdar olunmasr halinde, Ytiklenici bu kigileri giivenlile kavugturmak igin gerekli iglem ve eylemleri derhal
yapacaktr. $ayet Ytiklenici sdz konusu iglem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Ydneticisine derhal
bildirihnelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarrnca srizlegmenin askrya almmasr stiz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve.srnai miilkiyet haklan

(l) Stizlegmenin yiiruttibnesi srasmda Yiiklenici tarafrndan edinilen, derlenen veya haztrlanan haritalar, gemalar,
gizimler, garhrameler, ' spesifftasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanlan, yazfimLar,
destekleyici/do[rulayrcr kayrtlar veya materyaller gibi her tiirlti veri ve rapor aksi belirtilmedikge Sd'zlegme
Makamr'nur mutlak miilkiyetinde kalacaktr. Yiiklenici, sdzlegmenin bitimi flzerine, buttin bu doktimanlan ve
verileri S<izlegme Makamr'na teslim edecektir. Ytiklenici, Sdzlegme Makamr'nm 6ncedenyazl./rr onayl olmadan,
bu dokiiman ve verilerin kopyalarurr saklayamazye bunlarr sdzlegme drgr amaglar igin kullanamaz.

(2) Telif haklarr ve di[er frkri veya surai miilkiyet haklarr da dahil olmak izere, Sdzlegmenin yUrufiihnesi srasmda
yazir materyallerle ilgili olarak elde edilen her ttirlti sonug ve hak Sdzlegme Makamr'nrn mutlak miilkiyetinde
olacaklr. Sdzlegme Makamt, fikri ve srnai mtilkiyet haklarrrur dnceden beri mevcut bulundu[u durumlar harig
olmak kaydryla bu yazrh materyalleri herhangi bir'smrlamaya tabi olmakszm uygun gdrdt[U gekilde
kullanabilecek, yayrmlaytrilecek, devir veya temlik edebilecektir; .'

Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yflklenici, garfirame gere[i dzgegmigleri sunulan kilit uznanlar drgurda, sdzlegmenin uy
gahgtrmayr dUgtlndflSU bttfln personeli S0zlegme Makamr'na bildirmek zorundadr.
gereken asgari elitim dUzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- [
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberi

(2) Sdzlegme Makamt'nm onayr tizerine projede gahgacak bflttin personel gdrevlerine belirlenen stire iginde
baglayacak, bunun mtimktin olamamasr halinde ise S<izlegme Makamr veya Proje Ydneticisi tarafindan
Ytikleniciye bildirilen tarihte veya bunlann bildirdili siire iginde igbagr yapacaklardr.

(3) Ozel Kogullarda aksi belirtilen durumlar harig otmak izere, s6zlegmede gahgan personel igyerlerine yakrn bir
yerde ikamet edecelctir. Hizmetlerin bir krsmmm tilke drgurda yUrutiilecek olmasr halinde, Ytiklenici hiznetlerin
o krsmmda gcirevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Ydneticisi'ne bildirecektir.

(4) Yiiklenici:

a) Personele igbagr yaptrrlmast lEin dnerilen zrrnan gizelgesini stizlegmenin her iki tarafga
imzhlanmasurr takip eden 7 giin iginde Proje Ydneticisi'ne iletecektir;

b) Her bir personelin gelig ve gidig tarihlerini Proje Yriieticisi'ne bildirecektir;

c) Kilit uzman stattistinde olmayan personelin atanmast igin gerekli yazh onaym verilmesine iligkin
talebini Proje Y0neticisi'ne sunacaktr.

(5) Yiiklenibi, personelinin belirlenmig gdrevlerini etkin ve verimli bir gekilde yapabilmeleri igin gerekli ekipman
ve destek malzeinelerinin temini ve idamesi amacryla liizumlu her tiirlii tedbiri alacaktr.

Madde 17) ' Personelin de[igtirilmesi

(l) Yuklenici, Stizle$me Makamt'nm tincedenyaz:Jrt onayr olmaksrzur, mutabrk kahnmrg personelde de[igiklik
yapmayacaktr. Ytiklenici agalrdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel de[igikliSi teklif efinelidir:

a) Personelin 6liimii, hastalanmasl veya kaza gegirmesi.

b) Ytklenicinin konffolti drgrndaki nedenlerle (iirnelin istifa, vb.) personel de[igikliginin gerekli olmasr.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eler Sdzlegme Makamr herhangi bir personelin veya uznanm verimsiz oldu$u veya
sdzlegme altrndaki gOrevlerini yerine getiremedili kanaatindeyse, gerekgelerini de belirttigi yazh bir talepte
bulunarak sdzlegmenin yiirutiilmesi srasmda personel degigiklili isteyebilir.

(3) Personel de$igikliginin icap ettigi durumlarda yeni personel en aztndanyerini aldr[r personelle aynr nitelik ve
deneyime sahip olmahdr. Yeni personele tidenecek ticret tinceki personelin aldr$r ticrefien daha fazla olamaz.
Ytiklenicinin eskisiyle egdeper niteliklere velveya tecriibeye sahip bir eleman bulamadrlr durumlarda, Stizlegme
Makamt, e$er s<izlegmenin dtzgtin gekilde ifasr tehlikeye dtigiiyorsa sOzlegmeyi fesheftneye karar verebilir. Eler
bciyle bir tehlikenin olmadrlr dtigUncesindeyse tinerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, dnerilen
yeni elemanur ticreti, sahip oldu[u niteliklere uygun dUzeyi yansrtacak gekilde tekrar mtizakere edilecektir.

(4) Personelin deSigtirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yiiklenici tarafindan tistlenilecektir. Uzrnanm hemen
de[igtirilemedili veya yeni uznanln gtireve baglamasma kadar belirli bir zamanm gegtipi durumlarda, Sdzlegme
Makamt, Ytkleniciden yeni uznanm geligine kadar projeye gegici bir uaman atamasrnr veya uzrnanrr gegici
yoklu$unu telafi edecek bagka tedbirler almasmr talep edebilir. Her iki halde de, Scizlegme Makaml, uznanm veya
yerini alacak kiginin mevcut bulunmadr[r ddnem igin higbir 6deme yapmayacaktr.

sOZLE$MENIN irl nnir,MEsi
Madde 18) Siizlegmenin ifasmda gecikmeler

(l) Siizlegmenin siiresi igerisinde tamamlanmasr esastu. Eler Ytiklenici Stizle$me konusu igi s<izlegmede belirtilen
siire iginde yerine getirmezse, Srizlegme Makamr, resmi bir bildirimde bulunmakszm ve sdzlegme altrnda sahip
oldu[u di[er haklara halel lelmeksizin, stizlegmede belirtilen ifa siiresi sonu ile fiili ifa si.iresi sonu arasmda
gegecek her gtin veya gtiq bdliimii igin maktu zarar-ziyanbedeli almaya hak kazanacaktr.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline iligkin gunlUk oran siizlegme bedelinin ifa stir.esine ait giin saylsma btiitinmesi
suretiyle hesaplanr

(3) Eger bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarr sdzlegme bedelinin ohls'lriri agarsa, Stizlegme Makamr, Yiikleniciye
bildirimde bulunduktan sonra scizlegmeyi feshedebilir ve igleri Yiiklenicinin namr hesabrna tamamlayabilir.

Madde 19) Siizlegmede defigiklikler

(l) Toplam stizlegme tutannda yapllacak defigiklikler de dehil olmak izere, scizlegmedeki onemli maddi
de[igiklikler mutlaka bir zeyilname ile yaprlmahdr. E[er Yiikleniciden stizlegmede bir degigiklik talebi gelirse,
Ytiklenici bu talebini d€gi$ikligin yuriiflule girmesinin tasarliurdrlr tarihten en az 30 gun tince Sdzlggme
Makamt'na sunmahdr. Ytiklenicinin somut kanrtlarla destekledili ve Stizlegme Makamr'nur da kabul etti$
de[igiklik talepleri bu hiilame tabi de[ildir. ./ )
(2) Defiigiklik igin bir idari talimat verilmeden rince, Proje Ydneticisi stiz konusu
biqimini Yiikleniciye bildirecektir. Yiiklenici bu hildirimi almasurdan sonramiimkiin o
Y6neticisi'ne aga[rdaki hususlan igeren yazh bir teklif sunacaktr: ilo: 15
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberi

a) Ifa edilecek hizrnete veya almacak tedbirlere iligkin bir agrklama ve bir uygulama programr ve

b) Sdzlegme ifa programmda veya Yiiklenicinin sdzlegme altndaki yUktmlUltklerinde gerekli
depigiklikler

(3) Proje Ydneticisi, Ytiklenicinin teklifini aldrktan sonra miimkiin olan en krsa siire iginde degigikligin uygulanrp
uygulanmayaca$rna karar verecektir. ESer Proje Ydneticisi degigikli[in uygulanmasma karar verirse, bir idari
talimat diizenleyerek deligikligin Ytklenicinin teklifinde belirtilen gartlarla Proje Ydneticisi tarafindan tadil
edildigi gekilde yiirtittilecegini belirtecektir.

(a) Degigikli[in talep edildi[i idari talimafi almasr Uzerine, Ytiklenici, sciz konusu de[igikligi hemen uygulamaya
baglayacak ve !dn-u yaparken sanki degigiklik sdzlegmede belirtilmig gibi buradaki Genel Kogullar kendisi igin
ballayrcr olacaktr.

(5) Sdzlegme Makamr, Proje Ydneticisi'nin admr ve adresini Yiikleniciyeyazdr olarak bildirecektir. Ytiklenici de,
Sdzlegme ile ilgili olarak tayin etti[i irtibat personelinin adrnr ve adresini, denetgisini (denetgilerini) ve banka
hesabmt Sdzlegme Makamr'nayazh olarak bildirecektir. Sdzlegme Makamr, Ytiklenicinin segti[i banka hesabrna
veya denetgiye itlraz etne hakkrna sahiptir.

(6) Stizlegme Makamt'nrn sd2legmede belirtilen banka hesabrna yaptr[r ddemeler onun bu konudaki
s orumluluEunu ortadan kaldrm r g o larak addedilecektir.

(7) Higbir deligiklik gegmige dtiniik olarak yapianaz. iAari emir veya zeyilname geklinde olmayan veya ig bu
Madde kapsamrnda dtizenlenen hiikiimlere uygun olarak yaprlmayan sdzlegme de$igiklikleri gegersiz ve
htikiim stiz sayrlac aktr.

Madde 2-0) Qahgma saatleri

(1) Ytklenicinin veya Ytiklenici personelinin gahgma gtinleri ve saatleri igin gerektirdi[i gartlara ve yasa,
ydnetmelik ve teamtillerine gtire belirlenecektir.

(2) Ytiklenici gahgma saatlerini kendi inisiyatifiyle de[igtiremez. Qahgma saatlerinin, Sdzlegme Makamnrn
gahgma saatleriyle uyrmlu olmasr ve olasr de$igikliklerde Sdzlegme Makamrnrn onaymm almmasr zorunludur.

Madde 21) izinler

(l) Stizlegmenin uygulama siiresi srasmda Ytiklenici tarafindan umranlarr ya da kilit personeli igin aluracak yrlhk
izinler Proje Ydneticisi'nin onaylayacaprbtr zatnanda kullanrlmak zorundadr.

Madde 22) .Kayrtlar

(l) Ytiklenici, igle ilgili olarak tam, dogru ve sistematik kayrtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayrt ve hesaplar
Ytiklenicinin faturasrnda (faturalarurda) belirtilen gahgma gtinii saylsml ve fiilen sarf edilen anzi giderlerin
tamamen igin yerine getirilmesi igin kullanrlmrg oldu$unu yeterince kanrtlayacak gekil ve ayrrntrda olmahdr.

(2) Ytiklenici personelinin gahgtr[r gtinlerin kaydedildi[i gahgma zamanr gizelgeleri Ytiklenici tarafmdan
muhafaza edilmelidir. Qahgma zamanr gizelgeleri ayda bir kez Proje Ydneticisi veya Sdzlegme Makamr'nur
yetkilendirdigi bir kigi veya bizzat Sdzlegme Makamr tarafndan onaylanmahdr. YUklenici tarafindan fatura edilen
tutarlar bu gahgma zamranr gizelgeleri ile uyumlu olmahdr. Uzun stireli ig yapan uznanlarda, gahgma zamanr
gizelgeleri gahgrlan gtin sayr3lrr gcistermelidir. Krsa stireli ig yapan uzrnanlarda ise, gahgma zamanr gizelgeleri
gahgrlan saat sayrsrnr gdstermelidir. Mtinhasran ve igin icabr olarak Scizlegme amaglan gergevesinde yaprlan
seyahatler srasmda gegen stire bu gahgma zrmanr gizelgelerine kaydedilen -duruma gtire- gUn veya saate dahil
edilebilir.

(3) Bu kayrtlar stizlegrne altrnda yaprlan son ridemeden sonra 5 yrl siireyle saklanmahdr. Bu doktimanlar, gahgma
zamanl gizelgeleri, ugak ve di[er ulagrm aracr biletleri, uznanlara ddenen Ucretlere ait iideme figleri ve artzi
giderlere iligkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak lizere, gelir ve harcamalarla ilgili btittin belgeleri ve
kanrtlayrcr dokiimanlann konffolii igin gerekli her ttirlti kaydr igerecektir. Bu kayrtlann saklanmamasl sdzlegmenin
ihlali anlamrna gelecek ve stizlegmenin feshedilmesi sonucunu doluracaktr.

(a) Ytiklenici, Proje Ydneticisi'ne veya Sdzlegme Makainr'nrn yetkilendirdigi herhangi bir kigiye veya Sdzle$me
Makamt'nrn kendisine veKalkurma Ajansr'na gerek igin temini srasmda ve gerekse sonrasrndd igle ilgili kayrt ve
hesaplan inceleme vey-a denetleme ve bunlarur kopyalannr alma imkdnrnr tanryacaktr.

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yaprlacak incelemeler

(l) Ytiklenici, adli ve idari mercilerin kolaylftla inceleme yapabilmeleri igin
dosyalanmrg gekilde tutacbk tii.

TACER
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SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Sattn Alma Rehberi

(2) Yiiklenici, adli ve idari merciler tarafindan gergeklegtirilecek incelemelerde, gtirevlilere gerekli kolayh[r
sa$layacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanmda temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(l) Yiiklenici sdzlegme stiresince, sdzlegme kapsamrnda talep edilecek, ara raporlan ve nihai raporu hazrlamak
mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bdltimden ve harcamalann gtisterildi[i bir mali bdliimden olugacaktrr.
Bu raporlarur formatt sdzleqmenin yurutiilrnesi srasurda Proje Ydneticisi tarafindan Ytikleniciye bildirilen gekilde
olacaktr.

(2) Siizlegme siiresinin sona ermesinden hemen dnce, Ytiklenici bir nihai rapor tasla$r haizrlayacak ve bu raporda
-e[er varsa- sti-ziegrnenin ytr[ttilmesi srasmda ortaya grkmrq olan baghca problemlerin kritigi de yer alacaktr.

(3) Bu nihai rapor, siizlegme ifa sflresinin sona ermesinden itiSaren en geg 30 giin iginde Proje Ydneticisi'ne
iletilecektir. Stizle gme Makammr baplamayacaktr.

(4) Stizlegmenin saflralar halinde ifa edildigi durumlarda, her bir saflranm ifa editmesi flzerine Yuklenici bir kesin
hak edig raporu diizenleyecehir.

Madde 25) Rhporlartn ve dokiimanlann onaylanniasr

(l) Yiiklenici tarafurdan hazrlanrp iletilen raporlarlr ve dokiimanlann Siizlegme Makamr tarafindan onaylanmasr
bunlann stizlegme gartlarrna uygun oldulunun tasdik edildipi anlamma gelecektir.

(2) Scizlegme Makamt, doktimanlan ve raporlarr almasrndan itibaren 30 gtin iginde, bunlarla ilgili kararrnr
Yiikleniciye bildirpcek ve gayet bu rapor veya doktimanlan reddeftnigse ya da bunlarda deligiklik talep etmigse
gerekgelerini belirtecektir. Eler Stizlegme Makamr Ongdriilen stire iginde doktimanlar ve raporlar hakkrnda
herhangr'bir giirug belirffnezse, Yiikleniciyazh olarak bunlarur kabultinti talep edebilir. E[er bu yazrh talebin
almmasrndan itibaren 30 gtin iginde S0zlegme Makamr gdrtiglerini Yiikleniciye agrkga bildirmezse doktimanlar
veya raporlar onaylanm$ addedilecektir.

(3) Bir rapor veya doktimanrn Ytklenici tarafindan degigiklikler yaprlmak kaydryla Sozlegme Makamr tarafindan
onaylandr[r durumlarda, Sdzlegme Makamr talep ettili degigiklikler igin, l5 gtinden fazla olmamak koguluyla, bir
siire belirtecektir.

(4) Siizlegmenin safhalar halinde ifa edildigi durumlarda, bu safhalarur eg zamanh olarak yUrtitiildu[ti haller harig
olmak izere, her bir safhanm ifa edilmesi Sdzlegme Makamr'nrn bir Onceki saftrayr onaylamasrna tabi
bulunacaktr.

Oonnnnr,ER vE BoRe TUTARLARTNIN TAHSiLI

Madde 26) 6n Odeme ve Odemeler

(l) Sdzlegmehin Ozel Kogullarrnda agrkga belirtilmek kaydryla 6n 6deme yaprlabilir.

(2) Yapm igi ve hiznet ahmt stizlegmelerinde iidemeler hak edig esasma gdre yaprlacaktlr. Sdzlegme Makamr,
Ytiklenicinin 6deme igin gerekli evraklarr ve 6deme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve
tidemenin yaprlmasr igin uygunlu[un tespit edilmesi iizerine transfer gergeklegtirilecektir.

(3) Mal ahmr sdzlegmelerinde ddemeler, s<izlegme konusu mahn teslimini takiben yaprlacaktr. On ddeme
tingdrtilmesi durumunda, siparig mektubunu takiben 6n <ideme yaprlr ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden
ddenir.

Madde 27) Giderlerin inielenmesi ve dofrulanmas

(1) ihtiyag gtirmesi halinde Kalkrnma Ajansr salladr[r mali destekler kapsamrnda yararlanrcr tarafindan
gergeklegtirilen harcamalar gergevesinde, masrafi ilgili harcamayr yapandan kargrlanmak tizere, uluslararasr kabul
gtirmtig bir yasal denetim organmm tiyesi olan bir drq denetgi tarafindan faturalann ve haH raporlarm
incelenmesini ve dollulanmasrnr isteyebilir.

(2) Yuklenici, denetgiye inceleme yapabilmesi igin buttin girig ve erigim haklarrnr tanryacaktr.

(3) Yapilan incelemede, usule ayknhprn tespiti halinde Kalkmma Ajansr gpreken hukuki yollara bagvurur.

Madde 28) Odemeler ve geg iidemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(l) Siizlegme MakammrLgeg 6deme yapmasl halinde Yiiklenici,"geg 6deme igin son tarihin pona erdili ayrn ilk
giiniinde uygulanan Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasrnm uyguladrlr reeskont faiztne 3 puan ilave ederek
hesaplanacak nispette''<ideme faizi talep edebilir.

Geg 6demefaizit 6deme son tarihi (dahil) ile S0zlegme Makamrnrn hesaburrn borglandrr
gegen siire igin gegerli olacaktr.

I

(2) Sdzlegme Makamt'nur yapacalr ddemeler Yiiklenicinin bildirece[i banka hesabrna y
.No. 266-Yahrihn
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberr

(3) Himlet altmt sdzlegmelerinde, tideme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili gahgma zamanr gizelgelerinin
kopyasr veya ekstresi de sunulmah ve btiylelikle uzrnanlarlr harcadrklarr zatnan igin faturalandnlan tutar
agrklanmrg olmahdrr.

(4) Son bakiyenin tidenmesi, Ytiklenicinin igin bUfUn safttalarmm veya krsrmlannn ytiruttlmesine iligkin tiim
yiiktimltlUklerini yerine getirmig olmasura ve Sdzlegme Makamr'nn igin son saftrasml veya krsmmr onaylamrg
olmasma ba$hdr. Son 6deme ancak kesin/son hak edig rapomnun ve kesin hesabm Ytiklenici tarafrndan sunulmasr
ve bunlann Scizlegme Makamr tarafurdan yeterli addedilerek onaylanmasr iizerine yaprlacaktrr.

(5) Siizlegme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmrg sayrlmaz.

(6) Agagrdaki,olaylardan herhangi birinin m6ydana gelmesi ve varhsrnr siirdtirmesi halinde, Stizlegme Makamr,
Ytikleniciyeyazhbildirimde bulunarak, Sdzleqme altrnda Yiikleniciye yaprlacak ddemeleri tamamen veya krsmen
askrya alabilir:

a) Ytiklenicinin stizlegmeyi ifa efrnekte temerrtide dtgmesi;

b). Sdzleqme uyannca Ytiklenicinin sorumlu oldu[u ve Stizlegme Makamr'nm kanaatine gtire projenin
veya stizlegmenin bagarryla tamamlanmasulr engelleyen veya engelleme tehlikesine yol agan di[er

. durumlar.

(7) Odemelerdeki sorumluluk, tamamen Sdzlegme Makamr ile ytiklenici arasrndadr. Odemelerde meydana
gelebilecek aksakhklar higbir gekilde Kalkurma Ajansr'na izafe edilemez.

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(l) Siizlegme Makamr yapaca[r stizlegmelerde kesin teminat sunulmasmr talep edebilir. Bu durumda Yiiklenici,
sdzlegm€ bedelinin 7o 6'smdan az olmamak uzere kesin teminat mektubu sunacaktr.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kurulugun antetli kalrdna yazrlmrg ve yetkili imzalathaiz gekilde diizenlenir.

(3) Ozel Kogullar bagka ttirlti gart kogmadr$ stirece, nihai rapomn onaylanmasnr takib en 45 gtn igerisinde teminat
serbest brakrlacaklr.

(4) Kesin teminatrn gegerlili$inin sona ermesi ve Yiiklenicinin bunu yeniden gegerli krlamamasr halinde, Sozlegme
Makamt, ya gimdiye kadar yaprlmrg Odemelerin toplamna kadarma olan bir tutarr S0zlegme altrnda Ytikleniciye
ileride yaprlacak tidemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanur miimktin olmadrlr kanaatindeyse Scizlegmeyi
feshedebilir.

(5) Eger stizlegme herhangi bir sebeple feshedilirse, Ytiklenicinin Sdzlegme Makamr'na olan borglarr kesin
teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatr diizenleyen kurulug her ne sebeple olursa olsun ddemeyi
ge c iktirmey ec ek vey a odemeyi yapm aya itnaz efrneyecektir.

(6) Ozel kogrillarda aksi belirtilmedikge, Yaprm iglerinde zorunlu olmak izere,YUklenici, olasr kayrp ve zararlarm
dnlenmesini teminen, igin yenilenmesine yetecek meblaSda, ig ve ig yerini sigorta effirecektir. Sigorta hem
Yliklenici hem de Sdzlegme Makamr adma yaptrrlacak ve bu sigorta sdzlegme ile ytiktiLrnlii olunan herhangi bir
kayrp veya zarar igin gegerli olacaktn.

(7) Ytklenicinin sigorta y[ktmlUlUklerine bakrlmaksrzlr Ytiklenici, gahganlan tarafindan iglerin y0ruttlmesinden
kaynaklanan kigisel yaralanmalar veya mala gelen,zararlar igin iigtincti gahrslar tarafindan yaprlan taleplere kargr
sorumludur ve Sdzlegme Makammur bu ttir taleplere kargr sorumlu tutulamayacalrnr peginen kabul eder.

Madde 30) Borg tritarlannrn Yiikleniciden tahsil edilmesi

(l) YUklenici nihai olalak onaylanmrg bedelden daha fazla ddenmig olan ve dolaysryla Sdzlegme Makamrna
borglu bulundulu bUttin tutarlan Stizlegme Makamr'nrn talebi tizerine l5 gtin iginde geri ddeyecektir. Ytklenicinin
belirtilen siire iginde geri ddemeyi yapm:lmasl halinde, Stizlegme Makamr, Ttirkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasrnrn uygulad$ reeskont faizi oranrna 3 puan eklenerek,tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna
gidecektir

(2) Siizlegme Makamma geri cidenecek tutarlar Ytikleniciye herhangi tiir gekilde borglu olunan tutarlardan mahsup
edilebilir. Bu durum Ytiklenicinin ve Sdzlegme Makamr'nrn geri ddemelerin taksitler halinde yaprlmasr konusunda
anlagmaya vanna haklarrnr etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkmma Ajansr mali destek sa$ayan kurulug
srfatryla halefiyet prensibine dayah olarak Sdzlegme Makamrnrn yerini alabilir.

(3) Sttzlelme Makammf borglu olunarl. tutarlann geri ddenmesinden kaynaklanan banka masraflan tamamen
Ytiklenici taraflrdan listlenilecektir.

Madde 31) Yaprm iglerinde Kabul ve Bakrm TACER lrugur
(l) Proje Ydneticisi tarafindan gegici veya kesin kabul dogultusunda, gergeklegtirilen
do[rulanmasr gahgmalan, Yiiklenicinin hazr buiunciuiu br ortamda yaprlacaktr.
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SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satur Alma Rehberi

(2) Stizlegme Makamt, bazr yaptlarr, yapr krsrmlarul veya ingaat bdltimlerini tamamlandrkga kullanmaya
baglayabilir. Yaprlar, yapl ktsrmlarr veya ingaat bdliimlerinin Sdzlegme Makamr tarafindan devralnmasndan dnce
mutlaka bunlann krsmi kabul iglemleri gergeklegtirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Ydneticisi tarafindan
yaprlacak iglere iligkin envanterin hazrlanmrg olmasr ve bu hususta, Ytiklenici ve Proje Y0neticisi arasmda
dnceden mutabakata vartlmrg olmast koguluyla kabulden cince devir gergeklegebilir. Sttzle$me Makamr bir yapr,
bunlarrn bir krsmr veya ingaatrn bir btiltimtinii dewaldrktan sonra, Ytiklenici hatah yapm veya iggilikten dolayr
ortaya. grkan herhangi bir hasar drgrnda ortaya grkacak herhangi bir hasan dUzeltrnek zorunda olmayacaktr.

(2)Tamamlanmalarr tizerine bagarrh bir gekilde denetim/incelemeleri gegmesi ve kullanrma uygun halde
bulundurulmast halinde, yapm igleri, S<izlegme Makamr tarafurdan teslim almacak ve bir gegici kabul belgesi
tanzim edilecek ydya tanzim edilmig sayrlacaktr. Gegici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diler hususlarm
yanl sra, iglerin sdzlegmede belirtilenlere uygun bir gekilde hangi tarihte tamamlandrlr ve gegici kabul igin hazr
hale geldigine iligkin gdrtigler yer alr.

(3) Bakm stiresi tizel kogullarda veya garbramede belirtitmemig ise, 365 giindUr. Ytiklenici, bakrm ddneminde
ortaya grkabilecek veya gtirUlebilecek ve tasanm, iggilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarr en krsa
siirede diizeltmekle sorumludur.

(a) Bakrm sUresinin sona ermesi ii2erine veya bu gekilde birden fazla siire stiz konusu olan durumlarda, son stirenin
sona ennesi vebiittin kusurveya hasarlarrn giderilmig'olmasr iizerine, Proje Ydneticisi, 30 gUn iginde birkopyasrnr
Sdzlegme Makamrna verece[i bir Kesin kabul tutana$r hanrlayaeaktr.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Ydneticisi tarafindan imzalanmcaya veya imzalanmrg oldugu kabul edilinceye kadar,
Yiikleni cinin i9 leri tam amen gerg ekle gtirmiS oldu[u kabul edilmeyec ektir.

(6) Kesin f,abul belgesinin tanzimine ba$h kalmaksran, Yiiklenici ve Stizlegme Makamr, kesin kabul belgesinin
tanziminden 6nce ortaya gftan yaprlmamrg, yerine getirilmemig herhangi bir borglulupu yerine getirme
bakrmrndan, yUkiimlt kalmaya devam edeceklerdir. Bu ttir herhangi bir ytikiimltilti[iin mahiyet ve kapsamr,
sdzle gm e g artlanna atrf yapmak suretiyle belirlenec ektir.

Madde 32) Mal ahmr siizlegmelerinde teslim, kabul ve garanti iglemleri

(l) Yuklenici sdzlegme kogullarura gdre mallarr teslim eder. Mallara iligkin riskler, gegici kabullerine kadar
ytikleniciye aittir.

(2) Ytiklenici, stizlegmede belirtildi[i gekilde mallann ulagacaklan yere nakli srasurda hasar grirmelerini
engellemek igin uygun gekilde paketlenmesini sa$lar. Paketleme, herhangi bir srnrlama olmadan, nakil ve agftta
depolama srasmda kargrlagabilecekleri fiziki ve iklim gartlarurdan etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek
gekilde olmahdr. Paketleme, paketlerin iginin ve drgurm igaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Ozel Kogullarda
belirlenen kogullarla ve Proje Y6neticisi tarafindan istenebilecek de[igikliklerle uyum iginde olmahdr.

(3) Ytiklenici, Proje Ydneticisinden teslim emri almadan kabul yerine higbir mal nakledilmez ve teslim edilmez.
Yiiklenici, sdzlegmede gegen ttim mallarrn kabul yerine tesliminden sorumludw. E$er Proje Ycineticisi, 30 gtin
igerisinde gegici kabul onayl vernezse ya da Ytiklenicinin bagvurusunu reddeftnezse, bu stirenin son gtintinde
gegici kabulti onayladrlr varsayrlr.

(4) Mallar, masraflannr Ytiklenicinin kargrlayaca$r, dngtiriilen do$ulama ve test iglemleri tamamlanana kadar
kabul edilrnig sayrlmaz. Muayene ve testler, sevkiyaffan 6nce yerinde ve lveya mallarur son teslim noktasmda
yUrtittilebilir.

(5) Proje Ydneticisi, mdllarn 5evkiyat stireci boyrnca ve mallar devralmmadan Once aga[rdakileri emrefine ve
karar verme hakkma sahiptir:

a. S0zlegmeye uygun olmadr[lrr dtigiindtilii mallarrn verilecek stire iginde kabul yerinden alrrmasr;

b. Bu mallarrn diizgtin v.e uygun mallarla de[igtirilmeleri,

c. Onceki testlere ve ara ddemelere bakrlmaksrzrn Yiiklenicinin sorumlu oldulu malzeme iqgilik ya da
tasanm agrsrndan montajrn Proje Ydneticisi tarafindan uygun bulunmadr[r dur{rmlarda bu montajm
sOktilmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yaprlan ig, sa[lanan mallar ya da Yiiklenici tarafurdan kullanrlan malzemelerin stizle$meye uygun
olup olmadtklarr, ya da mallann tamammn ya da bir bdlrimiiniin'sdzlegme garturr yerine getirip
getirmedikleri."

(6) YUklenici, belirtilen hatalan en ktsa suiede ve maliyetini kendi'kargrlayarak giderecektir.
talimata uymazsa, Siizleqme Makamrnm talimat gereklerini bagkalannu yuptr.-u hakkr
bundan kaynaklanan ttim masraflar Sdzlegme Makamr tarafurdan Ytikleniciye yapl

(7) $artnamesinde belrtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen ma
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mallar varsa hoje Y0neticisinin belirledi$i stire igerisinde kabul yerinden ytiklenici tarafindan masrafi ve riskleri
onun tizerinde olmak gartryla almr. Reddedilen mallann kullanrldrSr higbir ig kabul edilmez.

(8) Mallar, sdzlegmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri gegtiklerinde ya da gegmig olarak kabul
edildiklerinde ve Gegici Kabul onay belgesi aldrklarrnda ya da almrg sayrldrklarrnda Stizle$me Makamma
devredilir.

(9) Ytiklenici, mallar Gegici Kabul igin hazr olduklannda Proje Yoneticisine Gegici Kabul onay belgesi igin
bagvurur. Proje Ydneticisi de bagvurudan itibaren 30 giin igerisinde aga[rdaki iglemlerden birini uygular:

a) Yiikleniciye iizerinde eler var,sa gekincelerin belirtildigi, teslimatrn siizlegmeye grire tamamlandr$r
tarihin yer aldrlr ve mallarrn gegici olarak kabul edildi[inin belirtildifi, bir kopyasr Sdzlegme
Makamnda kalan bir Gegici Kabul Onay Belgesi hanrlar;ya da

b) Gerekgelerini ve gegici kabul igin Yuklenicinin yapmak zorunda oldu[u iglemleri belirterek
bagvuruyr reddeder.

(10) E[er Froje Ytineticisi 30 giin igerisinde gegici kabul onay belgesi vermezya da mallan reddefinezse, gegici
kabul onay belgesini vermig sayrlr.

(l l) Krsmi sevkiyat durumunda Sdzlegme Makamurur krsmi taUut venne hakkr vardr.

(12) Mallarrn gegici kabultinden sonra Ytiklenici, sdzlegmenin uygulanmasryla ilintili bir ig igin gerek duyulmayan
gegici yapl ve malzemeleri sdkiip alacaktr. Ayrrca, her tiirlii gdp ve engelleyici unsuru kaldracak ve Kabul yerini
scizlegmenin gerektirdigi gibi eski hriline getirecektir.

(13) Yuklenici, mallarrn yeni, kullanrlmamlg, son model ve tasarrmla malzemede son yenilikleri birlegtirir
durumdd oldu!'unu e[er aksi srizlegmede yaunryorsa garanti eder. Ytiklenici, tasarrm ya da malzemelerin
garfiramede belirtildi$i gekilde, kullanrm hatalan ya da ihmallerden kaynaklananlar harig olmak izere, malzeme
ya da iggilikten kaynaklanan hata ve kusurlann olmadr[nr garanti eder. Bu garanti htkmt Ozel Kogullarda
belirtildigi gekilde gegerli kalr.

(14) Yflklenici, garanti stiresinde ortaya gftan bozukluk ya da hasarlarr ve agaSrda belirtilen durumlarr dUzeltrnekle
sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatah iggilik ya da Yiiklenicinin tasarrmurdan kaynaklanan sonuglar,

b) Garanti siifesinde Ytiklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya gftan durumlar,

c) Stizlegme Makamr tarafindan ya da onun adrna yaprlan bir muayene srasrnda ortaya gftan durumlar.

(15) Yuklenici pratik olan en krsa stirede kusurlu ya da hasarh mah maliyetini kargrlayarak dUzeltir. De[igtirilen
ya datamir edilen ttim mallar igin garanti siiresi hoje Ytineticisinin sonugtan taftnin oldu[u tarihten itibaren baglar.
E$er s6zlegrhe krsmi kabule izin veriyorsa, garanti stiresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen pargalar igin
uzatrlr.

(16) E[er garanti stiresinde bu ttir bir kusur yadahasar olugwsa Scizlegme Makamr ya da Proje Ytineticisi durumu
Ytikleniciye tebli! eder. Eper ytiklenici tebligde verilen zamanda iginde hata ve hasarda bir dtizeltme yoluna
gitmezse, Stizlegme Makamr;

Kusur ya da hasarr kendi duzeltebilir ya da diizelftne igini maliyeti ve riskleri Yiiklenici tarafindan kargrlanacak
gekilde bagkasrna yaptrr. Bu durumda ttim masraflar S6zlegme Makamr tarafindan Ytikleniciye yaprlacak
ddemelerden, teminatrndanya da her ikisinden birden dtgUltir.

Stizle gmeyi feshedebilir.

(17) YUkleniciye hemen ulagrlamayan acil durumlarda ya da ulagrldr[rnda Yiiklenicinin gerekli iglemleri
yapmadrlnda, Siizle$me Makamr veya Proje Ydneticisi masraflan Yiiklenici tarafindan kargrlanmak tizere igi
ytirUtiirler ve yaprlan iglem hakkrnda en krsa zamanda YUkleniciyi'bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti siiresi gegici kabul tarihinde baglar ve garanti y[kUmltltikleri Ozel Kogullai ve Teknik $artnamede
belirtilir. E[er garanti siiresi belirtilmemigse 365 gtin olarak kabul edilecelctir.

(19) Garanti siiresinin sona ermesiyle Proje Ydneticisi Yiiklenicinin sdzlegmedeki yiiktimlUliiklerini Proje
Ydneticisinin memnuniyetiyle tamamladrlr tarihi belirten ve bir kopyasr Ytikldnicide kalacak olan bir kesin kabul
onay belgesini Yiikleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti stiresinin bitiminden itibaren 30 gtin iginde
hazrlanr

(20) Siizlegme, kesin kabul onay'belgesi imzalanana ya da Proje Ycineticisi tara
kadar tamamlanmrg sayrlmaz. fnl
Madde 33) Fiyatlarda defiqiktik

(l) 6zel Kogullarda aksi dngdriilmedikge fiyaUricret oranlan veya tutarlarr deliqtiril I
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sozLE$MENiN inr,Al i vE FESiH

Madde 34) Siizlegmenin ihlali

(l) Taraflarur herhangi biri scizlegme altrndaki yUkiimlilltklerinden herhangi birini yerine getirmedi[inde
sdzlegmeyi ihlal etmig addedilir.

(2) Stizlegnienin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gOren taraf aga[rdaki hukuki garelere baqvurma hakkma
sahip olacaktr:

a) Zarar-ziyan bedelinin kargrlfth mutabakatla tahsili ve/veya

b) - Siizlegmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyanbedeli iki gekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyanbedeli veya

9) Maktu zarar-ziyanbedeli.

(4) Sozlegrne. Makamr zarar-ziyan bedeline hak kazandr[r her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yukleniciye
cideyece[i tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sozlegme Makamrnrn, srizlegme tamamlandrktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar igin tanninat alma
hakkr sakhdr.

Madde 35) Siizlegmenin askrya ahnmasr

(l) Siizlegme konusu igin ihale edilmesine iligkin prosedtirlere veya s<izlegmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya
usulstiZlukler veya sahtekarhklar dolayrsryla halel gelmesi durumunda Sdzlegme Makamr scizlegmenin
yUrtittilmesini askrya alacaktrr.

(2) Sdz konusu hatalanln veya usulsiizltiklerin veya satrtekarhklarn Ytikleniciye atfedilecek sebeplerden
kaynaklanmasr halinde Sdzlegme Makamr ek bir tinlem olarak bu hatalarm, usulsi.izltiklerin veya sahtekarhklarrn
ciddiyetiyle orantrh gekilde Ytikleniciye 6deme yapmayl reddeffne veya ewelce tidemig olduSu tutarlan geri alma
hakkrna sahip olacaktr.

Madde 36) Siizlegmenin stizlegme makamr tarafindan feshi

(l) Scizlegme, srizlegmenin her iki tarafEa imzalanmasmdan itibaren bir yrl iginde herhangi bir faaliyet ve
kargrh[rnda 6deme yaprlmamrgsa, kendili[inden fesholunmug addedilecektir.

(2) Fesih, Stizlegme Makammm veya Ytklenicinin sdzlegme altrnda sahip olduklarr di[er hak ve yetkilere halel
getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Kogullar'da tarif edilen fesih gerekgelerine ek olarak, Scizlegme Makamr aga[rdaki durumlardan
herhangi birinin ortaya grkmasr halinde Yiikleniciye 7 (yedi) giin rinceden bildirimde bulunarak sozlegmeyi
feshedebilir:

a) Ytiklenicinin S0zlegme konusu igi tinemli Olgtide sOzlegmeye uygun gekilde yerine getirmemesi;

b) Yiiklenicinin igin dtizgtin ve zamanmda yUrutUlmesini ciddi dlgtide etkileyecek qekilde yiiktimlUltklerini
yerine getirmemesi veya ihmal etrnesi durumunda bu halin giderilmesi igin Proje Y0neticisi tarafindan
yaprlan bildirimin gereklerine Ytiklenicinin makul bir stire iginde uymamasq

c) Ytiklenicinin Prolje Ydneticisi tarafindan verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetrnesi veya ihmal
etrnesi;

d) Ytiklenicinin scizlegmeyi devretrnesi veya sdzlegme altrndaki igleri tagerona vermesi;

e) Yiiklenicinin iflas etrnesi veya tasfiyeye giftnesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafindan kayyum idaresine
verilmesi, alacakhlanyla konkordato ve benzeri anlagmalar yapmast, ticari faqliyetlerini askrya almast,
bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruzkalmasr, veya ulusal mevzuat gere[ince benzer bir
prosedi.ir neticesinde bu tiirden durumlara diigmesi;

0 YUklenicinin mesleki fril ve davranrglarryla ilgili olarak kesinlegmig hiiktim ifade eden bir mahkeme
kararryla suglu bulunarak htikiim giymig olrnasr;

g) Ytiklenicinin Scizlegme Makamr tarafindan gerekgeti olarak kanrtlanan a[r bir mesleki kusur veya
suistimalden suglu bulunmug olmasr;

h) Ytiklenicinin sahtekarhk, yolsuzluk, sug drgtitiine igtirak veya baqka bir y
kesinlegmig hiikiim ifade eden bir mahkeme karanyla suglu bulunarah hiiktim
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i) Kalkrnma Ajansr mali destekleri kapsamurda finanse edilen bagka bir tedarik sdzlegmesi prosedtirtinti
veya destek programr prosedtirihrti takiben Ytiklenicinin akdi ytiktimlUlUklerini yerine getirmedi[i igin
sdzlegmeyi ciddi tilgtide ihlal ettilinin ilan edilmig olmast;

j) Scizlegmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmedigi halde Ytiklenicinin ttizel kiqili[inde, niteli[inde,
stattistinde veya girket tizerindeki kontroliinde deligiklige yol agan bir kurumsal yapr degigikliginin
meydana gelmig olmasr;

k) Sdzlegmenin ifa edilmesini tinleyen bagka bir yasal engelin zuhur efinig olmasr;

l) Ytiklenicinin gerekli teminatlarl veyp sigortayr sallayamamasr ya da,sdz konuzu teminat veya sigortayr
sa[lay,air kiginin bunlarda yer alan taahhUt hUktimterine riayet etrnemesi.

(4) Yukanda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya gtkirasrnr takiben Sdzlegme Makamr Ytiklenicinin
naml hesabrna olmak izere ya igi kendisi tamamlayacak ya da iigtncti bir gahrsla/tarafla bagka bir sOzlegme

akdedecektir. Sdzlegme Makamr'nrn, S0zlegmeyi feshefrnesi halinde, Yiiklenicinin igin tamamlanmasrndaki
gecikmeden rittirti sorumlululu, sdzlegme altrnda daha Onceden maruz kahnmrg ytikUmlUltkler sakh kalmak
kaydryla, dbrhgt sona erecektir.

(5) Ytklenici, sdzlegmenin feshi iizerine veya sdzlegmenin feshedildiline dair bildirirni aldr[rnda, igin siiratli ve
dtizgtin bir biiimde ve ilgili maliyetler asgari dtizeyde tutulacak gekilde tamamlanmasmr teminen gerekli adrmlan
derhal atacaktr.

(6) Proje Y<ineticisi sdzlegmenin fpshinden sonra mtimktin olan en krsa stire iginde fesih tarihi itibariyle
YUkleniciye borgh; olunan biittin tutarlan ve hizmet bedellerini onaylayacaktr.

(7) Siizlegme Makamr Sdzlegme konusu ig tamamlanmcaya kadar Ytikleniciye herhangi bir ilave rideme yapma
ytkiimltlUlUnde olmayacak ve eler varsa igin tamamlanmasr igin yaptr[r ek harcamalarrr maliyetini Yiikleniciden
geri alma hakkrna sahip olacak veya bunlardan sonra Ytikleniciye borglu kalnan herhangi bir bakiye mevcutsa bu
bakiyeyi Ytikleniciye ddeyecektir.

(8) $ayet S<izlegme Makamr tarafindan stizleEme feshedilirse, Sdzlegme Makamr mrrcrzkaldr[r zarar ve kayrplarm
bedelini sdzlegmede belirtilen a)amitutara kadar olmak izere YUkleniciden geri alma hakkrna sahip bulunacaktr.
Eler stizlegmede herhangi btr azami tutar belirtilmemigse, Stizlegme Makamr, sdzlegme altrnda tanman diler
hulcuki garelere bagvurma hakkr sakh kalmak kaydryla, siizlegme bedelinin Ytiklenicinin kusuru nedeniyle igin
yeterli gekilde tamamlanamayan bdltimiine ait bulunan krsmurr Ytikleniciden geri alma hakkrna sahiptir.

(9) YUklenici, fesih anma kadar yapm$ oldu$u igler igin kendisine borglu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir
zarar veya hasar tazrnrnafi talep eftne hakil<ma sahip degildir.

Madde 37) Siizlegmenin Yiiklenici tarafindan feshi

(l) Yuklenici, Sdzlegme Makamrnrn agafirdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Stizlegme Makamrna 15 giin
tinceden bildirimde bulunarak sdzleqmeyi feshedebilir:

a) Sdzlegme Makammrn Ytikleniciye borcunu hakh bir neden olmaksrzrn ddememesi;

b) Hatrlatmalara ra$men Sdzlegme Makamnrn ytikiiLrnltltklerini rsrarla yerine getirmemesi; veya

c) Stizlegmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle
Scizlegme Makamnur iqin tamamrnm veya bir krsmnm ytirUttilmesini 90 gtinden daha uzun bir sUreyle
askrya almasl

(2) Sdzlegmenin Yiiklenici tarafindan feshi Sdzle$me Makamr'nm veya Yiiklenicinin srizlegme altrnda sahip
o lduklarr diler haklara hale I getirmeye cektir.

(3) Sdzlegmenin Yiiklenici tarafindan feshedilmesi durumunda S0zlegme' Makamr bu fesih dolayrsryla
Ytiklenicinin u$ayacaprzararvb hasarlann bedelini ddeyecektir. Bu ilave ddemenin toplam tutan Ozel Kogullarur
scizlegme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktan agamayacaktr.

Madde 38) Vefat

(l) Eger Ytiklenici tek bir gergek kigiyse bu kiqinin vefafi halinde sdzlegme kendililinden fesholunmug
addedileceklir. Ancak bu kiginin varisleri veya hak sahipleri Ytklenicinin vefatrndan itibaren 15 giin iginde
sdzlegmeyi siirdtirme isteklerini bir bildirimle beyan bfiniglerse, Sdzlegme Makamr bunlann yaptrklan teklifi
inceleyecektir. Stizlegmet\rlakamr'nrn kararr bu teklifin almmasrndan itibaren l5 gtin iginde {lgili varislere veya
hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Ytiklenici bir grup gergek kigiden oluguyorsa ve bunlardan biri veya datra
konusu igin stirdtiriilmesi hakkmda taraflar arasmda kargrhkh mutabakatla bir rapor
Makamr tilen kigilerin vefat tarihinden itibaren 15 giin iginde duruma grire grubun
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s6zlegmenin feshi yciniinde karar verecektir. Srizlegme Makamr'nrn karan bu husustaki teklifn ahnmasmdan
itibaren 30 giin iginde grubun sa[ iiyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kigiler YUkleniciyle aynr <ilgiide sdzlegmenin dUzgtin ifa edilmesinden mtigtereken ve miinferiden sorumlu
olacaklardrr. Sdzlegmenin devam ettirilmesi sdzlegmede htikme ba[lanmrg teminatrn dtizenlenmesi ve
sa$anmasryla ilgili kurallara tabi olacaktrr.

Madde 39) Siire uzatrmr verilebilecek hallerve qartlan

(1) SUre uzatrmr verilebilecek haller agalrda sayrlmrgtrr.

A. Mticbir sebepler;

. a) Dolal afetler.

ll :t*', ffi::r,:..,er,ik i,anr

- e) Gerektilinde Kalkilrma Ajansr veya ilgili kurum/kuruluqlar tarafindan belirlenecek benzeri
di[er haller.

Yukanda belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilebiknesi ve stire uzatrmr verilebilmesi igin
mticbir sebep olugturacak durumun;

i. Yiikleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemig bulunmasr,
ii. Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmast,
iii. Ytiklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gticUntin yetmemig olmasr,
iv. MUcbir sebebin meydana geldi[i tarihi izleyenyirmi (20) gUn iginde yUklenicinin Srizleqme

Makamrna ve ilgili Ajansa yazh olarak bildirimde bulunmasr
v. Yetkilimercilertarafindanbelgelendirilmesi,

zorunludur.

B. ,Sdzlegme Makamrndan kaynaklanan sebepler

Aynca Srizlegme Makamrnrn sdzlegmenin ifasura iligkin ytiktimlUlUklerini ytiklenicinin kusuru olmakszur,
tingdrUlen stireler iginde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasrnm gecikmesi gibi) ve bu
sebeple sorumlulu[u ytikleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve igin sUresinde bitirilememesi
halinde, bu durumun taahhtidUn yerine getirilmesine engel olmast ve yUklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya
gticiintin yetmemiq bulunmasr kaydryla yUklenicinin bagvurusu tizerine durum Sdzlegme Makamr ve Ilgili Ajans
tarafindan incelenerek yaprlacak igin niteli[ine gdre igin bir krsmrna veya tamamilla iligkin siire uzatrmr verilebilir.

(2) E[er sdzlegme altrndaki ytktimlUlflklerin yerine getirilmesi sozleqmenin her iki tarafga imzalandr[r tarihten
sonra meydana gelen bir rniicbir sebep durumundan dtiirti engellenirse, taraflann higbiri srizlegme altndaki
yUktmlUliiklerini ihlal etmig sayrlmayacaktr.

(3) Mflcbir sebep durumundan etkilenen taraf srizlegme altrndaki yuk[mluluklerini asgari gecikmeyle yerine
getirebilecek gekilde bu durumu ortadan kaldrmak igin ttim makul tedbirleri aliicaktr.

(4) Sdzlegmedeki 6zel htikiimler sakh kalmak kaydryla, Yiiklenici, srizlegme altrndaki yiiktimlUltiklerini yerine
getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mticbir sebpp durumundan kaynaklanmasr halinde ve
kaynaklandr[r cilgtide maktu zarar-ziyan bedeli ddemekten veya kusur-temerriit nedeniyle fesihten sorumlu
olmayacaktr. Sdzlegme Makamr da, sdzlegmedeki 6zel hiiktimler sakh kalmak kaydryla, benzer gekilde sdzlegme
altrndaki ytktimltltiklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mticbir sebep
durumundan kaynaklanmasr halinde ve kaynaklandrlr.tilgiide sdzlegmenin kusur-temerrtit nedeniyle Ytiklenici
tarafindan feshinden veya sdzlegme tahtlndaki mUkellefiyetlerini ifa edememesinden dfiiru gec.ikmig ddemeler igin
faiz ddemekten sorumlu olmavacaktn.

(5) E[er taraflardan herhangi biri miicbir sebep durumunun meydana gelmesi n
getirmesinin etkilenebilece[i kanaatindeyse, di[er tarafi bu durumdan derhal
mahiyetini, muhtemel stiresini ve yarataca[r muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Ydneticisi
ytinde talimat vermedikge, Yiiklenici makul dlgtilerde miimkiin olduSu ttlE

.No.26ehbihan

A9,

Cad. l. Sokak

ytkiimlUltiklerini yerine getirmeyi stirdtirecek vd bu arada miicbir sebebin engellem

ilersis lfo:0915 4890 00qt
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etrnek igin makul buttin alternatif yollarr arayacaktr. Yiiklenici, Proje Yiineticisi tarafindan kendisine bu ydnde
talimat verilmedikge sdz konusu alternatif yol ve ydntemleri uygulamaya koymayacaktr.

(6) E[er mticbir sebep kogullarr meydana gelir ve varh[mr 180 gtin boyunca stirdtirUrse, bu takdirde, Ytikleniciye
mticbir sebepten tttUru tanrnacak ifa siiresi uzatrmlan sakh kalmak kaydryla, taraflarrn herhangi biri 30 gtlr
dnceden diper tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkrna sahip olacaktr. $ayet 30 gtinlUk siirenin sonunda mUcbir
sebep durumd hala devam ediyorsa, stizlegme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar s<izleqme altrndaki
y[kiimlUliiklerini yerine getirmeyi stirdtirmekten lcurtulmug olacaklardr.

inriurLARIN HALLi

Madde 40) ihtilaflarrn halli

(l) Sozlegme Makamr ve Yiiklenici, sdzlegmeyle ilgili olarak kendi aralarrnda grkabilecek her tiirlt ihtilafi dostane
yollarla gciznek igin ellerinden gelen ttim gabayr harcayacaklardr.

(2) Herhangi Uir'ifrtilafin ortaya grkmasr durumunda, sdzlegme taraflan gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlannr
gerekse mtimktih gdrdiikleri g6ztimler hakl<rndaki dUgiincelerini birbirlerine yazir olarak bildireceklerdir. E[er
scizlegme taraflarindan herhangi biri yararh olaca[r kanaatindeyse, taraflar bir toplantr yaparak ihtilafi halleftneye
gahgacaklardr. Taraflarur her bifi, dostane gdztim istefine bu ydndeki talebi almasrndan itibaren l0 gun iginde
cevap verecektir. Dostane gtizUme ulagma siiresi, bu husustaki isteiin yaprldrpr tarihten itibaren 60 giin olacaktrr.

(3) Dostane gciztime ulagma gabasrnrn bagarrsz olmasr veya taraflardan herhangi birinin bu yOndeki iste[e
zamanmda cevap vernemesi halinde, taraflann her biri di$er tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafur Kalkrnma
Ajansrnrn uzlagttrmasryla gdztimlenmesini kararlagtrabilirler. Uzlagtrma stirecinin baglamasrndan itibaren 60 giin
iginde ihtilaf halledilemezse, sdzle$me taraflarurrn her biri ihtilaf g<izUmleme prosedtirtiyle ilgili bir sonraki
a$amaya gegme hakkrna sahip olacaktr.

(4) Dostane gtiztirne veya uzlagtrrma yoluyla ihtilafin halline bu prosedtirlerden birinin baglamasrndan itibaren 120
gun iginde ulagrlamazsa, taraflarrn her biri Ozel Koqullarrn ilgili Maddesinde belirtildipi qekilde ihtilafin
gdztimlenmesini ulusal bir kaza herciinin karanna veya tahkim kararma havale edebilir.

J

HUKUM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hiikiim bulunmayan haller

(l) IS bu Genel Kogullarda ve srizlegmenin di$er ba[layrcr belgelerinde, sdzlegmenin imzalanmasr ve ifasr
agamalannda ortaya gftabilecek ve kargrhfunda ilgili belgelerde hUkUm bulunmayan hallerde, ilgisine gore Kamu
Ihale Mevzuatmtn mal, hiznet ve yaprm iglerine iligkin Tip Stizlegmelerindeki hiiktimler ve hukuki referanslarr
ktyasen uygulanr.

TACER ilr$mr
KIRI

OUlnEr Smlyl
llor 15

9utr* Y.D. 815 036

A9.

Ord. l. Sokak

26&!lhsilun
llercis ilo: 48900003
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Siiz. Ek-2: Teknik $artname (IS Tanrmr)

rAcER ilrilnl
O?D€rfu S{royl

49,

Crd, t. Sokak

;lc.No. 266-yahsihan
1890c003

- llo; lJ y

9utut V.D. 8t5 086
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TDKNiK $ARTNAME STAIi{DART FORMU (Siiz EK:2b)

soztegme bagh$ : TACER KIRIKKALE MODERN UneTiN,I TEKNIKLEN VE VERiMLiLiK ARTI$I

Yayrn Refera4sr : TRTl/lgdSVlVOOOS

l. Genel Tanrm

Ahiler Kalkmma Ajansr 2019 Yrh imalat Smayinde Verimlilik ve Kurumsallagma Mali Destek Programr
kapsamurda TRTI/19/ISVK0005 referans lenen TAC ODERN UnpfiVt
TEKNIKLeN Ve venfun irir ARTI$I Mal Anmr

2. Tedarik Edilecek Mallar. Teknik Ozellikl'eri ve Miktan

ourth
lfo:

Ctftf( Y,D.8t5

49,

. f.80f(|k

2C&|UFhm
Ietgis 1890out
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A B c
Srra No Teknik Ozellikler Miktar

TACER fngmr

Ooanlrr 9myi
ih:15

9ubuk V.D. 815 OEG

Mersis ifo:

A$,

l, Sokat

2O&Yrhrlhrn
0m3
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)lo:
8t5

I

8l
il
rCi

BILGISAYAR KONTROLLU
MAKINASI

FREZE VE DELME

1. Tabla flat iizeltikli (Diiz tabla)
2.380 V 50 lilzhlrl
3. Tabla iilgiisii minimum 2200*4300 mm tilgiilerinde
olmahdrr.
4. Vakumlama sistemi minimum 500 metre kiip/saat rotary
claw (kiimtirstiz tip) ve ilaveten 1080 metrekiip/saat yiiksek
emiq giiciine sahip olmah.
5. Z ekseninde igleme alanr minimim 250 mm 135mm brgak
boyu dahil net iqleme yiihseklifnde olmahdrr.
6. X ve Y eksen hlzlan 85 m/dak, Z ekseni hlzr 35 m/dak .

X ve Y eksenleri hassas pozisyonlama ve yiiksek hz igin
kremayer digli ve pinyon ile ilizayn edilmig Z ekseni ise gift
vidah mil ile kumanda edilebilir. Tiim eksenler firgasn
serro motorlar ile siiriilebilir., Lineer krzaklar iizerinde
gahqgabilir. Makinede lineer kzaklann oldufu biiliimde
toz igin koruma sistemi , X, Y ve Z eksenlerinde kapah
kablo kanallan , Lineer lazaklarrn iizeri 6zel koruma
geritleri ile donanrmh olmahdrr.
7. Spindle motor giicii 5 eksen , minimum 13 kW , devir
sayrsr 1000-24000 d/dk arasrndadrr. B ve C eksenleri 360
derece sonsuz diiniig tizellifine sahip olmah.
8. Freze motoru igin ayn srvt sofutma iinitesi bulunmah
9. Vakum tablasr fenolik malzemeden imal edilmiqr. Blok
aralrk mesafeleri standart, Vakumlama minimum 12 ayn
btilge olarak elektronik valfler ile otomatik olarak tek tek
kontrol edilebilir. Bu biilge vakum kontrolii butonlar ya da
vanalar ile defiil sistem iizerinden otomatik qekilde
yiinetilebilir olmah.
10. Ana freze motoru ve matkap delik grubu haricinde
farkh bir iinite olarak osilasyonlu brgak iinitesi yer alrr. 0rl
mm - 100 mm arasrnda kesim yapabilir olmah.
11. Makine iizerinde en az 16 pozisyonlu brgak de[iqtirici
sistem (Tool Changer) mevcut. Magtzin iinitesi X ekseni
iizerinde kiiprii ile birlikte hareket etmeli.

12. Yaflama sistemi gres ya$ ile ihtiyag noktalarrna
otom atik olarak makine tarafindan yaprlabilmelidir.
13. Bilgisayar kontrol iinitesi Windows tabanh igletim
sistemine uyumlu,. Uzaktan ba$antr sistemi kontrolliidiir..
Makinede hata kodlarr , Tiirkge menii altrnda
taplanmaktadrr.. .
14. Delik iinitesi 10 adet dikey, 6 adet yatay matkap ve I
adet 120mm kanal testeresi igermelidir.
15. Makinede (otomatik tool ofset) brgak boyu iilgiimii
makine tarafindan otbmatik olarak yiiksek hassasiyet ile
yaprhp iilryiimii yaprlan btgafm ba[h bulundu[u'talam

url l :':*TiTafindan 
vazilmahdrr'

e stipiiriicii kol (boqaltma ve temizleme iinitesi)

d. t. Sokakve iqlem giiren pargalar hrzh bir qekilde makineden
E bosaltrhp alt tarafta kalan talas tabakasrnln emilmesi ve

I Adet

lh:0(f5 08s 18900m3

TICER

OtlntEt

Cuhtt Y.D
llenis
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llo:
815

A B c
Srra No Teknik Ozellikler Miktar

makinenin bir sonraki iqleme hzh bir qekilde
hazrlanabiliyor olmahdrr.

- 17. X ekseni boyunca iin ve arka biiliimde referans bar
dayamalar bulunmahdrr..

- 18. Makinenin sa[ tarafinda en az 2 adet pin referans
dayamalar bulunmahdrr.

- 19. Makinenin hem sol orijinler, hem de saf orijinlerde
gahgabilmelidir.

- 20. Makine iizerinde dijital ekranh uzaktan kumanda ve
bunun yardlmryla eksenler, freze motoru, matkap delik
drubu kontrol edilebilmelidir.

- 21. Freze motoruna talalan agrega igin flan$ mevcuttur..
- .22. Elektrik kabini ve bilgisayar kasasrnr olmasr gereken

srcakhklarda muhafaza eden ve sistemi koruyan klima
olmahdrr.

- 23. Uzerinde endiistri 4.0 esash (makine - insan)
haberlegmesine olanak sa$ayan bir Yazrhm olmahdrr )

- 24. Makine iizerinde ve ofiste kullanrlan gift dongle
CAD/CAM programr ve nesting optimizasyon programr.
Program iizerinde gergek zamanh simiilasyon
yapilabilinmelidir.

- 25. DXF (Teknolojik DXF), CIX, BPP, BMP, JPG, PNT,
DAT, ICP dosyalannl agabilmelidir.

- 26. Geometriler, yiizeyler ve metinler gibi parametrik
nesneleri tanrmlama ve diizenleme komutlan vardrr..

- 27. Dikey, e[imli ve efri 6zel parametrik yiizler olugturma
ve defigtirme komutlan bulunmahdrr.

- 28. Silindir hacmi, disk, iilgek, simetrik kopya, keserek
diizeltmek, otomatik kiigeleri birlegtirmek, bilegim, vb. gibi
geometrilerin, yiizeylerin ve metinlerin de[igtirilmesine
adanmrq parametrik olmayan komutlarla
yiinetilebilmelidir.

- 29. Freze brgaklarr manuel olarak boyutlandrrabilinir
olmahdrr.

- 30. Geometrileri, yiizeyleri ve tiim iqlemleri kullanarak
' d-eEigtirebilme ortamr olmahdrr.
- 31. Yahrnlagtrma, giiriiniim diindiime, iizelleqtirilmig

yiizlerde dikey giiriintim gibi giirselleqtirme araglan ile
tasarlayabilme iizellifine sahip olmahdrr..
32. ' Manuel optimizasyon projesi olugturma ortamr
bulunmahdrr.

- 33. ERP veya harici tasanm uygulamalanndan veri
aktanlmasr iizellifi mevcut olmahdrr.

- 34. Adet, plaka ve malzeme yiinetimi iizellifi bulunmahdrr.
35. Serbest bigimli, ' giyotin kesim, ortak kesim ve

" iilgiilendirme tizellikleri buluninahdr. '

36. Otomatik kiime yiinetimi ve delik yiinetimi
lrvl r apilabilmelidir.
l.r r-ft 7. iglem sonucunda kullanrlan plaka adedi ve optimize
r. l. Sok* edilmiq parga saynl proje raporu olarak ahnabilmelidir.
rar$. 8. islem srasr ytihetilebilir ohnahdrr.

to:0815 0t66 4890qlxlMersis
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2. Alet, aksesuar.ve gerekli di[er kalemler

3. Garanti Kogirllan

4. Montaj ve Bakrm-Onanm Hiznetleri

5. Gerekli Yedek Pargalar

6. Kullanrm-Krlavuan
_ JI

7. Diger Hususlar

Stiz. Ek-3: Teknik Teklif

Satrr Alma Rehberi

At,

cd,l, &hk

2CeV!b[t!n

A B c
Srra No Teknik Ozellikler Miktar

/F00(m3



SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehberi

rACER lrugur
Ag,
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Siizlegme baghfr

Yayrn referansr

isteklinin adr

Satrn Alma Rehberi

TEKNiK TEKLiF (Mal Ahmr ihaleleri igin) (Siiz. EK: 3b)

MAL ALIMI IQIN TEKNIK TEKLIF FORMU

TACER KTRTKKALE MODERN URETITU TETNIKLEN VE VERiMLiLiK ARTr$r

TF.7 Ur9ltSVK0005

A B D E F

Srra
No

Teknik Ozellikler Teklif edilen iizellikler
(marka / model dAhil)

Ilgili notlar,
agrklamalar,

dokflmantasyon

De[erlendirme
Komitesinin

notlarr

I

t

3

B Siitunu : "Teknik Ozellikler"

o Istenen 0zellikleri gdsterir, Stiz.EK2'deki "Teknik $arhrame"de belirtilen Teknik Ozellikler ile aynrdrr.

D Siitunu : "Teklif edilen iizellikler"

o istekli tarafindan doldurulacaktr ve teklif edilen tirtinlerin detayh dzelliklerini igerecektir("uygun" veya
"evet" gibi kelimeler yeterli degildir).

E Siitunu : "ilgili notlar, agrklamalar, dokiimantasyon"

o isteklitrin teklif etti[i urtin hakkurda agrklama yapmah ve itgili doktimanlara referans vermelidir.

F Siitunu : "De[erlendirme Komitesi notlan"

o Komisyon (Komite) tiyelerinin doldunnasr igin bog brakrlacaktr.

Verilen bilgiler ve doktimanlar teklif edilen modelleri, varsa farkh segenekleri agrk olarak belirtmelidir. Teklif
edilen tizelliklerle istenen 6zelliklerin kryaslamasr komite tiyeleri tarafindan kolayhkla yaprlabilmelidir.

Komite Uyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamalarr gerekmektedir. Yeterli agrkhkta bulunmayan teklifler
De[erlendirme Komitesl tarafgrdan reddedilebilir.

FMfrtejflifr,ayn,zwful<onwittrd}af;ifu'fi! 1, , ite:birlikte,,tesliim,ed,ihrelidir.

istektinin KoSesi

Yetkiti imzo

rAcER ltrgear

OOeilfrc Srnayi

Cumv.D HsH

Ag,

ht Cad. t. Sokak
tKf(At E

,tA$ffiyahsihanl{ersis 08r5
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Siiz. Ek-4: MaIi Teklif

Satrn Alma Rehberi

4"9,

Oqanize , L Sokak

Cuh* V.D. 815 086 No.26$Yhlulhan

(ihale kapsamrnda tekliflerin sunulmasl a$amasmda Mali Teklifler ayn bir zarf igerisinde kapah olarak

sunulacaktr)

TACER ln$EEr

ilersis No:08t5 4890 frXt
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MAti TEKLiF FORMU

Satur Alma Rehberi

Mal Ahmr ihaleleri igin

Siiz. EK:4b

Siizlegme bagl{r..

Yayrn referansl

isteklinin adr

Srra
No

j

';

1

2

3

4

tl

Toplam Teklif (rakam ve vazl ile)

Isteklinin Kogesi

Yethili imza

.a

TACER lr$lt
OoattuSmryi

llo: 15 Yffiltft
Cuhlr V.D.8l5 0et6489

N,
Cd.l. Sokd(

20&YUtrlh.n
llersis No:08t5 .890Cm(l



SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satm Alma Rehberi

Siiz. Ek-5: Standart Formlar ve Difer Gerekli Belgeler

tl

TACER IN9AAT TiCARET

0r!snE! Srnryl
ib: 15

9uh* V.D. 815 086
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MALi riurir FoRMU

NOTLAR:

Satrn Alma Rehberi

(Siiz. EK: 5a)

MAL| ximlix

TACER IN$UT

Orgtdrr grnryl

A.9.

l. Sokak

26eYahsihln

ADRESi

KASABA/$EHiR

uLKe

inrielr KURULAcAK Kigi

TELEFON

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

$uBE nonesi

mslerugenin

Ulxe

. HESAP NO

IBAN

POSTA KODU

ilo: 15 V

9uU* Y.D. at5 080
4890 0fl13
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TUZELI(i]VIIiX FORMU

I

I

Satrn Alma Rehberi

(Stiz. EK: 5b)

SOYADI

ilx isitr,t

SEHIR

ULKE

T,C. KIMLIK NUMARASI

VERGI NUMARASI

KIMLIK BELGESI TURU: NUFUS KAGIDI EHL IYET PASAPORT

KIMLIK BELGESI

NO:

GGAYYYYY

DOGUM YERI- IL

DOGUM YERI. ULKE

TELEFON

FAKS

BU "TUZEL KISILIK BELGESI" DOLDURULMALI VE KIMLIK BELGESININ OKUNUR BlR FOTOKOPISIYLE BIRLIKTE
VERiLMELiDIR, C

TAR|H VE |MZA rAcrR ilr$mr 49,

l. Sokak

26&Yahsihan
c03

7t'A
f-Tic.t
08665
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ruzel rinl|lir FoRMU (Siiz. EK: 5b)

STK (Sivil Toplum Kurulu EVET HAYIR

GGAYYYYY

Bu "Ttizel kigilik belgesi" doldurulmah ve a9a$rdakilerle birlikte verilmelidir:

tr tUzel kigiligin kuiuluguna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyasr

o eOer bu mUmkUn olmazsa;ttizel kisiligin kurulu$unu belirten ba$ka bir resmi dokuman

A,f,

l. Sokak

rACER i$ur

h$ffit"''*



TUZEL rirrllix FoRMU (Siiz. EK: 5b)

SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satrn Alma Rehben

TACER iNgmr

Orggrfz! Sflrryl

Cuh* V.D. 815 086
llersis No:

A$.

. l. Sokak

266-lblUihrn
coGl

GENEL MERKEZ

RESM| ADRESI

GGAYYYYY

BU "TUZEL KISILIK BELGESI" DOLDURULMALI VE

SOzLE9ME TARAFININ iSiM, ADRES VE ULUSAL oToRiIELER TARAFINDAN VER|LEN KAYIT NUMARASINI
GOSTEREN RESMI DOKUMANIN BIR KOPYASI (ORNEGIN; RESMI GMETE, $IRKETLERIN KAYDI VB.)

tr YUKARTDA DEG|NILEN RESM| DOKUMANDA BELiRTiWeUi$Se VE DE rrrUUXUr'rSE VERG| KAYDTNTN BiR
KOPYASI

TAR|H VE |MZA



oRTAK cini$ilrr-,nR HAKKTNDA nil,ci

SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrn Alma Rehben

Siiz. Ek-Se

Adr...........

Ytinetim kurulunun adresi

. . . .: . . . . . . . ... . ..

Teleks

Telefon .......Faks ................E-posta .....

S0zliEme Makammm bulundulu devletteki temsilcisi, eler varsa (yabanbr bir lider ortatr olan

ortak girigim / konsorsiyumlar igin)

Ofis adresi

Teleks

Telefon ..............................Faks

Ortaklann,isimlgri

D ..................

iD ......:...........

iiD ..,........................-......-.

vb.

:*:.*::::

Ortak girigim/konsorsi)rumun olugumu ile ilgili anlagma

i) Imza tarihi: ..........-.....

ii) Yeri: .........

iiD Ek - ortak girigim / konsorsiyurn sddegmesi

Ortaklann her biri tarafindan yaprlacak iglerin tiirti de belirtilerek ortaklar arasmda Onerilen ig

bOltimtl (% olarak)

.::::::.:::::::::::

:::::::

imza ..............:..............;......
(isteHi adtna imza atmayayeiktlt kisiya da kigiler)

Tarih

ncER lnslr
OrrbSrryf

cuhr( v.o.!?i'&

49.

.l. Sohk

lleris
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Biiltim C: Di[er Bilgiler

rAcER irugalr
A,$,

Ord, l. $okak

ifc,No, Z8&yalrsfhrn
489000qt
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' iOari Uygunluk Defertendirme Tablosu

< TACER KIRTKKALE MODERN UMrIU TEKNIKLSN VE VENMLILIK ARTr$r > Projesi

Teklif No.

Adr:

Idari Uygunluk Tablosu

Satrn Alma Rehberi

Teklif sahibinin adr

4
d
>.. c')cry .o

'6
0.)b0^
;{
-t!Ev

==
=c)='lJ
(.)
F

I

2

3

4

5

A,t,

Cd,l,$okrk

20&Vthrlbn

TACER I$MT

48900003
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Degerlendirici:

Ad-Soyad

lmza

Sdzleqme bagl{r

Yavtn Referansr

Bagkan

imza

o uyt

lmza
rAcER fnslr
ow*z!

49,

Cad, l. Sokak

;h.llo. 26&yrblhsn
4E90coqt

Satrn Alma Rehberi

Teknik Deferlendirme Tablolarl

1. Hizmet Ahmr Ihaleleri Igin

En gok Teklif I Teklif 2 Teklif 3

Orsanizasvon ve metodoloii
TemeVGerekcelendirme l5
CdzUm Yaklasrmr l5
Faalivet Planr l0
Organizasyon ve metodoloji iqin
toolam Duan

40

Kilit uzman0ar)
Bilei ve beceri, l5
Genel profesvimel denevim l5
ihate konusuna 6zel -profesyonel
denevim

30

Kilit uzmanflar) toolam Duanr 60

Genel Toplam Puan 100

l. Mal Ahmr ve Yaprm igi inaleleri igin

TEKNiK DEGERLENDiRME TABLOSU

z
|r
N

l*

=c)
F

Isteklinin
Adr

c)

().-

FIrt>Ei
JF\

tr 5og
i( >'

!
q.)

F

C)

C )h0
Q^. C)

'- F'-

(J0):i

=t iio= d)tr -:z rlL,iv

.N ,;>* \
rrlB

F

L()
PP+' ^*L-.: J? frolc Jz li
E==!-:z |r?e8.
X ^o".9? *l/
€++
,,LF

=J4-\ii o t'r.
*€v()
F

o
(tr:
L
GlaV5

v

I

2

3

- lh: 15

9uhf( V.D. At5 0l



SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satur Alma Rehberr

Biiliim D: Teklif Sunum Formu

a

rAcER iru$ur 4.9.

Cad. l. Sokak

ih.No. 26$,yahsihen
4890 c@3

Oetrh Sffivl



SR Ek 3 - Teklif Dosvasr

Biiliim D. Teklif Sunum Formu

Satur Alma Rehberi

Referans: < her bir ihale davet mektubu igin>

Siizleqme adr: < S<izlegme bagh$r > Lot bagh$: < Lot bagh$r, ihale lotlara bciltinmUg ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmrg ash (mali kimlik formu, tiizel kigilik formu ve sunulmasr gereken
di$er beyannameler, de dahil) <rakam> kopyasryla birlikte teslim edilmek tizere hazrlanmrg olmahdr.

1 ISTEKLININ KIMLIGI

Tiizel kiqili[in ad(lar)r ve adres(ler)i

LE M KURULACAK KISI teklif icin
Adr Soyadr

Firma Adr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

3 BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafi olarak, bu formun l. maddesinde tanrmlanan ttizel kigilik, ekteki formaffa kullanrlan imzah
beyannameyi teslim etmelidir.

4 TAAHHUTNAME

Ben, yukarrda adr gegen isteklinin imza atmaya yetkili kigisi olarak, yukarrda belirtilen ihale siireci igin hazrlanan
ihale dosyal higbir k eyan ederim. ihale dosyasurda
belirlenen < .tfJtaid& , Teknik Teklifrmizi olugturan
aga[rdaki belgeler ve miihUrlenmig ayn bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

D Mali ve Ekonomik Durum Beleeleri

tr Uzrnanhk Alanr ve Deneyim Belgeleri

tr Planlar - Qizimler (sadece yapm igleri igin)

tr Organizasyon ve Metodoloji (sadece himret ahmlarr igin)

D Kilit uzrnanlar (Kilit uzrnanlann listesi ve cizgegmiglerden olugur) (hizrnet ahmlarr ve istqnmig ise difier
ahmlar igin)

tr Isteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum tiyesinden bir adet olmak i.ize

tr Her Kilit uzrnanm imzaladr[r mtinhasrhk ve mUsaitlik bildirimi (sadece himr
Oganrzo $*ti

llo:
9ubut Y,D. Bts

A$,

Cad, I, Sokak
f(AtE

266-Ydrsilun
}lersis No:0915 4890 C003



SR Ek 3 - Teklif Dosyasr Satrr Alma Rehberi

D ihalenin kazanrlmasr halinde 0demelerin yatrrlaca$r banka hesabmrn aynntrlannr igeren doldurulmug mali
kimlik formu

tr Doldurulmug Ttlzel Kigilik Formu

Bu teklif, isteklilere Talimatlann 25 ncimaddesinde belirtitnig olan gegerlilik siiresince gegerlidir.

istekli adrna.

Adr Sovadr

lmza

Tarih

rrcER frgmr

OrgilE! Smyi

I'hr v.o.fr;tfi

49,

Cd, f, Sok*

k.llo. 20&hhrthrn
a8slcoqlllenis ilo:0g15



SR Ek 3 - Teklif Dosvasr Satur Alma Rehben

Bevanname Formatr

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatl)

< Tiiz e I kiS i I i li n ant e t I i ka{dm a y az il ar ak s unul a c akt 12

<Tarih>

<Sdzlegme Makfur (Yarrlamcrtstn i.s*;i*' i,
Referanslntz: I Davet tarihi>

Sayrn Yetkili,

TEKLiF SAHiBiNiX NNYIXT

Yukanda belinilen ihale davet mektubunuza atfen, biz,<firzel kiSiligin ad(lar)r> olarak,

. i$bu teklifi bu ihale igin <li ig olarak / el > sundu[umuan ve aynr
ihaleye verilen tekliflerde bagka bir gekil ve formda katrhmcr olmadr[rmrzr;

o Isteklilere Talimatlarda saytlan, ihalelere katrhmcr olmamzr engelleyen durumlardan birine dahil
olmadr[rmrzr;

o isteklilere Talimatlarda agrklanan yasak fiil ve davranrglarda bulunmayaca$rmrzr ve etik kurallara uyaca[rmzr
ve dzellikle teklif teslim ddnemi igerisinde diler adaylar ya da ihale kapsamrndaki kimselerle mevcut ya da
potansiyel higbir grkar gatrgmasr ya da ba[lantr iginde olmadr[rmrzr;

o Ba$vuru formundayalnrzca kendi ttizel kigili[imizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sa[ladrlrmrzr;
o Teklif sUreci ya da stizlegmenin uygulanmaslnln herhangi bir agamasmda, tistte belirtilen durumlarda herhangi

bir deligiklik olmasr halinde, Srizlegme Makammr hemen bilgilendirece[imizi ve

o Bu teklif siirecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanhg ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkrnma
Ajanslarr tarafindan fmanse edilen diSer ihalelerden harig tutulmamrzla sonuglanaca[mr kabul etti[imizi,

beyan ederiz.

Teklifrmizin kabulti halinde, gerekirse, isteklilere Talimatlarda agrklanan ihale drgr brakrlma durumlarurdan
herhangi birine dahil olmadr[rmm,yasalbelgelerle ispatlamayr taahhtit ediyoruz. Formlarrn ve delil niteli[indeki
belgelerin Uzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 giin dncesinden daha eskiye ait olmayacaktr.

istendipi takdirde, bu ihale dosyasrnda belirtilen teklif igin gerekli segim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sureklili[i ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkrnda kanrt sa$lamayr taahhut ediyoruz.

ihale karannur bildirilmesinden sonra, l5 takvim gtinu iginde bu kanrtr sa[layamamamrzya da eksik / yanhg bilgi
vermig olmamz durumunda ihale karannm htikiimstiz sayrlaca[rndan haberdar oldulumuzu bildiririz.
Saygrlarrmla

tem irn

' Ii |ffi,iis

rACER hrgut

Organtz€

Cuh* uD.Hrt ;

YlAg,

t, $okat
tl -

Ilc
ftU86ton''*llersis No, Oari



SR Ek 4 - Degerlendirme Komitesi Tayini

Deferlendirme Komitesi Tayini

Satrn Alma Rehberi

(Proje Adr) TAC ER KIRIKKALE MODERN URETIM TEKN IKLEN VE VERIMLILIK ARTI$I

Yukanda bahsi gegen ihale kapsammda sunulacak teklifleri de[erlendirmek izere, aga[rda; ad, soy ad ve
gdrevleri belirtilen kigilerden olugan De[erlendirme Komitesi tayin edilmigtir:

Adr Soyadr Gdrevi / Mesle[i

Baskan Uve
Uve
Uve
Uve
Uve

Gdzlemci olarak katrhmlarr igin uzman(lar)r davet edilmigtir.

Tarih:

Siizlegme Makamr
Yetkilisi

lmza

TACER lil$AAt

Cuhtk Y,D. 815

tlersis
6489
0815 |

AE,

Cad, L Sokek

2e&Y$rlhan
4890Coqt



SR Ek 5 - Tarafsrzlrk ve Gizlilik Beyanr

Tarafszhk ve Gizlilik Bevanl3

ihale referansr.

Satrn Alma Rehben

Agalrda imzast bulunan ben, igbu belge ile yukanda bahsi gegen ihale prosediirtinun de[erlendirmesine katrlmayr
kabul etti[imi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedtirii ile ilgili'olarak bugtne kadar,
de[erlendirme stAeci ile ilgili harici eylemler igin ihale delerlendirme ve scizlegme prosediirlerine ydnelik,
Kalkrnma Ajanslarr tarafindan sa[lanan mali destekler kapsamrndgki satrn almalarda uygulanacak ilgili rehberler
ve mevzuat hiiktimleri de dahil olmak tizere mevcut bilgileri edinmig oldu$umu do!rularrm.

Sorumluluklarrmltarafsz ve adil bir gekilde yerine getirece[imi beyan ederim.

Delerlendirme siirecinin sonucundan kazang sallamasr olasr ttim taraflardan baSrmszrma,5. Bildi[im ve
inandr[rm kadanyla, herhangi bir tarafin gdztinde baSrmsrzhlrm konusunda soru igareti yaratabilecek olan ve
gegmigte veya bug0n var olan veya dngtirtilebilir gelecekte ortaya grkmasr muhtemel olan higbir gergek veya kogul
mevcut de[ildir. Bu ttir bir durumun deserlendirme stireci igerisinde ortaya grkmasr, bu ttir bir iligkinin var olmasr
veya kurulmug oldu[u yolunda ortaya gilcnasr halinde, bunu derhal beyan edece[im ve de[erlendirme siirecine
katrhmrma derhal son verece[im.

Gegmig 3 yrl iginde isteklinin, onlarrn konsorsiyum iiyeleri ya da alt ytiklenicileri tarafindan gahgtnlmadrprmr
beyan ederim. Ayrrca bildigim kadarryla, isteklileri delerlendirmedeki yetene[im konusunda gtiphe uyandracak
durumum olmadr[rnr beyan ederim.

De[erlendirmenin bir sonucu olarak veya deserlendirme srasmda bana ifga edilen veya tarafimdan keqfedilen
veya hazrlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi ("gizli bilgiler") gUvende ve gizli tufinayr ve bu ttir bilgileri
herhangi bir tigtincii tarafa ifga etrnemeyi kabul ediyorum. Aynr zanranda, temin edilen herhangi bir yazrh bilgi
veya standart formun kopyalannr tutrnamayr da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, lgbu Beyant imzalamayr ve bu Beyanrn gartlan ile baSh olmayr kabul efinedikleri siirece higbir
gahgana veya uznana ifga edilmeyecektir.

isim

lmza

Tarih

TACER il'tgul

Op.rdzr

4,9.

k Cad, l. Sokak
lfo: f5

Cut* Y.D, sts Slc.No. 26&Yahtilran
4890 Coqt

Delerlendirme stirecine katrlacak olan herkes tarafindan doldurulacaktrr (oy versin veya verm
komitesinin tiyeleri ve herhangi bir g6zlemci ddhil olmak iizere)

delerlendirme

dikkate almmasr
ihaleye / ihale davetine do!rudan veya dolayh olarak katrlan birey, bir konsorsiyumun iiyesi, ortaklardan herhangi biri veya
bunlar tarafindan teklif edilen tageronl



SR Ek 6 - Teklif Ahndr Belgesi Omegi Satrn Alma Rehberi

Teklif Almdr Belgesi Omeli

konulu hizrnet ahmr ihalesi kapsammda <
teklifl tarihinde ve saat ' de teslim ahnmrg ve (
eklif o telif listesine kaydedilmigtir.

Sdzlegme Makamr adma

feqlim alanm adr soyadr .

imzasr

Lt,
O4ffiSilyl l. So|t*

.llo.26&lUuthm
llo: 15 y

Cuhf( U.D.8t5 0E6
4890Coqt



SR Ek 7 - Teklif A9rh9 Kontrol Listesi

Teklif Agrhq Kontrol Listesi

De[erlendirme Komitesi Bagkanr / Uyesi

imza

Tarih

Satrn Alma Rehberi

IAGR ilrtllr
Or0.nta S.nsyl

cubr* v.o Hi'f;

A.g.

Cad. l. Sokak

gS.:eavorrun

L Tiim teklif zarflan Bagkana teslim edihnigtir.

2. Ttim teklif zarflan teslim alurma srasma gdre numaralandrnlmrgtr.

3. Bagkan alman ttim teklif zarflarurm ihale agma oturumu srasmda mevcut bulundu[unu
doprulamrgtrr.

4. Bagkan tiim teklif zarflarurm kapah ve iyi durumda oldu[unu do[rulamrgtr.

5. Bagkan ve iiyeler drg teklif zarflannr agarak agalrda belirtilen iglemleri gergeklegtirmigtir:
tr Teklif zarfi numarasrlllt, tiim teknik teklif niishalannm ve mali teklif zarfmrn tizerine

yazrlmasr
tr. TUm belge astllannrn ilk sayfalarulm ve mali teklifi igeren zarfin parafe edilmesi

6. Her teklif zarfi igin, De$erlendirme Komitesi, alman tekliflerin aga[rdaki hususlan igerip
igermediIini:

D Zarf izertndeki kayrt numarasl
tr Isteklinin adr- tr Tarih (ve saat, teklifler igin verilen son tarihte teslim alman teklifler igin)
tr Drg zarfin durumu
tr Teknik ve mali tekliflerin ayn ayn zarflarda teslim ahnrp allrmadr[r
tr isteklinin, beyanrnr da igeren teklif bagvuru formunu ekleyip eklemedi[i
tr Talep edilmig ise, gegici teminatrn sa[lanrp sa[lanmadr[r
tr Teklifin agrhg saftrasma iligkin idari kurallara uygun olup olmadr[r

kontrol etrnigtir.

7. Tarafsrzlft ve gizlilik beyanr deperlendirme komitesinin tiim tiyeleri ve gOzlemciler tarafindan
imzalanmrgtr.

8. Bagkan teslim aluran teklif sunu$ mektuplannr imzalamrgtr.

9. Bagkan, mali tekliflerin gtivenli bir yerde muhafazasmr sa$amrgtr (hizrnet ahmlarr iEin).

10. Teklif agrhg tutana$t, de[erlendirme komitesinin tiim flyeleri tarafurdan imzalanmrytr.

Mersis 08t5



SR Ek 8 - Mali Teklif Oturumu Teklif Agrhg Tutanalr

Mali Teklif Oturumu Teklif Agrhg Tutanag

l. Zaman gizelgesi

Satur Alma Rehberi

Teklif veren istekliler ye mali teklifleri

3. - Geri gekilen teklifler

Aga[rda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri gekmiglerdk(herhangi bir teklifin geri gekilmis olmas halinde):

Teklif z,arfr
numarasl

Isteklinin adl Nedeni (biliniyorsa)

Gdzlemci(ler)

Adr Temsil ettili Kurum

Imzalar

ead. l. Sd€l

f9.

'fc.No. 266-lUUilnn
1890C003

YER

Teklif zarfi
numarasl

Isteklinin adr Mali teklif tutarlan (KDV
Harig TL)

Mali teklif tutarlan (KDV
Dehil TL)

lb: t5
9uhf V.D. 8ts ol



SR Ek 9 -Teklif Delerlendirme Raporu

Teklif Deferlendirm e Raporu

Satrn Alma Rehberi

ihale No

ihale Adr

ihale Bedeli

Uygulanan Usul

Yukarrda adr ihal daki fi lar davet edilrni

rdaki fi

De[erlendirme Komitesi bu belgeye ekli deSerlendirme tablosunu kullanarak tiim teklifleri incelemigtir.

A rdaki tekliUer I mdan irme drsr brrakrlmr
No. Firma adr Gerekce <Ornekler*>

I
2
a
J

* <uygun olmayan menge>, <teknik qartnameye uygun olmamasr>, <imzalanmamrg evrak>, (uygun olmayan
te,dimatkopul.tra-1>

De$erlendirmeyi gegen teklifler aritrnetik hata kontrolti yaprldrktan ve bulunan hatalar resen duzeltildikten sonra
tdaki eibi sralanm

Ogarfzr Sanayi

lar teklifl

IAGR irgmr
KIRI

49.

l.$okak

Iic id.t{0. 26&yrhsilnn
4890com

e lltl I ruma lstr / muracaat etm
No. Firma adr Ilce/IL

I

2
a
J

4

l Irmalar erini zamanmda tarafmtza teslim etmi
No. 'Firma adr Ilce/IL

I

2
a
J

4

I S r:
No. Firma Onerilen fivat

I

2

J

Sonuq
irme Komitesi ihalenin ibi verilmesini dnermektedir:

Firma adr Toplam bedel
..TL

Deferlendirme Kom itesi Adr Soyadl Imzasr

Ba$kan

Uye
Uve

guh* r4D.H'ts;



SR Ek 11 - Segilmeyen istekliye Mektup Satur Alma Rehberi

< Tarih >

Segitmeyen istekliye Mektup

< Sdzhgne Makammm Anteti >

< isteklinin Adresi >

Sdzlegme baghlt

Yayrn referansl

Salm < Itgitinin ismi >
. 

, 
, 

" 
]l

Ynkanda 'belirtilen ihale sttrecinp katrlmrmrz'igin tegekil<ilr edeiz.-Ancak, gondeidiginiz teklif aga[rdaki
sebeplerden dolayr segilmemigtir.

b Teklifiniz son teslim tarihinden once elimize ulagmamrgtr.

o Teklifiniz idari uyguntuk qartlanil kargrlmramaliladlr.

o Teknikteklifiniz gartnamedebelirtilen Ozellikleritagrmamaktadr.

o Mali teklifrniz, sdzlegme igin mevcut azami btltgeyi agmaktadr.

o Teklifiniz teknik olarak uygun $rlunur teklifler igerisinde en ekonomik teklif de[ildir.

o Teklifuriz teknik olarak uygun bulunan teklifler igerisinde en ucuz teklif de[ildir.

o

I

ihalenin .-TL tutannda teklif veren ilzerine kaldr$r bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girigimlerimize aktif olarak ilgi gdstermeye devam etnenizi temenni ede(n.

Saygrlarrmla, !

Sdzlegme Makamr Adrna'

< isim >

< imza>

Orrt!
lfo: 15

9tfrlY.D. Ofs
tersb

A',
Crd, l, Sokt

2Ce'lUtrhn
4890Cm3
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SR Ek 12 - Sdzle$meye Davet Mektubu

Sddegmeye Davet Mektubu

SAYI
KONU

:,.
: S6zlegneyc davet

ihale karanrun onaylandrsr tarih : _J_J____

_trihin&trafnrrn

- Saym

irci : _J, ffihine, ......... s&arnmmmfl ilekaydaalmarteklifuiz

igine ait ihale uhdenizde kaln$tr. Teblig tarihinden itibaren en geg yedi (7) giin iginde ihale tarihi
olanlar kapsamurda olmadr$ntza dak belgeler

ve gerekli olan diger iglemleri de tamamlamak suretiyle ihale

Saygrlanmlzla.

Sdzlegme Makamr Yetkilisi

. Adr SOYADI

Gdrevi

Imza

ilcER lngllr

Oonfr

9rfr* Y.D. 8t5

6 lgin nitelili, teminat istenip isturmedili, isteklinin uyrugu?b. hususlar goz onunde buhmdurularak makul bir stlre

Satrn Alma Rehberi

[9,
Crd,l.Sohk

2tCl$rhn
1890CoGt



Satrn Alma Rehberi

iH,ArE DosYAsI
isrErri nnlcn KoNTRoL risrnsi ve TEKLiT zanrr $EMATIK conUNUurU

Bu kontrol listesi Ahiler Kalkrnma Ajansr tarafurdan, teklif dosyasrnr hanrlayan isteklilerin belgelerini
kontrol etmesi amacryla Kalkrnma Ajanslarr mevzuafi, ilgili di[er mevzuat ve Kalkrnma Ajanslarrndan destek alan
yararlantc tlann uygulayacaklarr s atrn alma kurallanna g6re h azrlanm r gtr.

Dosyasurt hazrlayan istekli konftol listesini dolduracak ve imzaladrktan sonra teklif zarfinm igerisine
koyacaktr

Istekliler listedeki belgelerin aslmr veya noter tasdikli ntishalarrnl veya istenen belgelerin ash yerine
ihaleden 6nce stizlegme makamrnm yetkili personeli tarafindan "aSlr stizlegme makamr tarafindan gtirtilmUgttir"
veya bu anlama gelecek gerh dtigtilen ve ash kpndilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine
ekleyec eklerdir. Ayrrca ikinc i zarflara kopyalannr ekleyec eklerdir.

isrErri nnlcE KoNTRoL risrnsi

Isteklilere Talimatlar okundu,
tiim sayfalan-kagelendi ve
imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere
Talimatlar

Taslak S0zlegme (Ozel ve
Genel Kogullar) okundu, ttim
sayfalan kagelendi ve
imzalandr.

ihale Dosyasr
Taslak Stizlegme

Herhangi bir de[igiklik
yaprlmasrna gerek yoktur, teklif
fiyatr yazrknamahdr.

Teknik $arftrame ttim sayfalan
kagelendi ve imzalandr.

ihale Dosyasr
Teknik $arhrame

Sadece teklif verilen lota ait
garbramenin kagelenmesi ve
imzalanmasr veterlidir.

Teknik Teklif Foqmu
istenilen formatta dolduruldu,
kagelendi ve imzalandr.

ihale Dosyasr
Bdltim B. Ek-3

Tablodaki sUtunlar istenildili
gibi tam olarak doldurulmahdr.
B sttununa teknik garbramedeki
iizellikler girilecek
(kopyalanacak), D siitununa ise
belirtilen tizellikler marka model
ile girilmelidir. Teknik
garhramenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
maddelerinde istenilen
dzellikleri de teklifine dahil
eftnelidir.

Mali Kimlik Formu
ihale Dosyasr

Bdltim B. Ek-S/a
Istekli ve Banka tarafindan
kaselenip imzalanmahdr.

Ttizel/Gergek Kimlik Formu
dolduruldu, kagelendi ve
imzalandr.

Ihale Dosyasr
Bdliim B, Ek-s/b

Iletigim Bilgileri yazlJ,dr,
kagelendi ve imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md,.7la

Adres, telefon, faks ve e-posta
yazrlmahdr.

Ticaret/Sanayi Odasr veya
Meslek Odasr Kayrt Belgesi

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Isld.7lb

ihalenin ilan edildi[i ya da
yaprldrlr yrla ait olmahdr.

Ticaret Sicil Gazetesi
6

Ihale,Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md.7lc

Tiizel kiqiligin ydnetimindeki
gtirevlileri belirten son durumu
edstermelidir.

lmzaBeyannamesi veya
Sirktileri

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md 7lc

hCEn lNt

Oo.n[c S-t{
]uht( Y.D. t

Gergek kigi ise noter tasdikli,
kigilik ise ortaklan, iiyeleri
kuruculan ile tiizel kigili[in

SU timindeki gdrevlileri
belirten son durumu gdsterir

et Sicil Gazetesi veva bu



Satrn Alma Rehberi

hususlan tevsik eden belgeler ile
ttizel kigili[in noter tasdikli imza
sirktileri sunulmahdr.

Vekdletname ve teklif verme
yetkilisinin imza sirktileri
sunuldu.

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md. 7ls.

VekAleten ihaleye katrlma
halinde gerekmektedir.

Teklif Sunum Formu
(Taahhtitname) dolduruldu,
kaselendi ve imzalandr.

ihale Dosyasr
Btiltim D

ilgili krsrmlar doldurulmahdr.

Beyanname (Teklif sunum
formunun 3. maddesinde
belirtilen) dolduruldu, kagelendi
ve imzalandr.

ihale Dosyasr
Bdltim D

Ilgili ktsmlar doldurulmahdr.

Hizrnet Ahm ihalelerinde Kilit
Uzrnanlar igin M.tinhasrhk ve
Mtisaitlik Taahhtidti :,

ihale Dosyasr
Bttltim D

Hiznet ahmlarurda sunulmahdr.

Kilit Personelin Mesleki
Denevimi (bzsecmis)

'ihale Dosyasr
Bciltim B. Ek-5/c

I9 ile ilgili olarak s6zlegme
makamr talep etmisse

Tesis, Arag ve Ekipman'
(Stizle gmenin uygulanmasr
icin)

Ihale Dosyasr
Bdlflm B, Ek-s/d

Yaprm igi ahmlarurda sdzlegme
makamr talep etrnigse

Kalite belgeleri (CE, ISO, TSE

sibD

Ihale Dosyasr
Teknik $arhrame

Teknik garbramede sdzlegme
makamr tarafindan talep
edilmisse sunulmahdr.

Ortaklft/Konsorsiyum
Beyannamesi dolduruldu,
kagelendi ve imzalandr.

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md. 7/h

Ig Ortakh[r veya Konsorsiyum
olarak ihaleye teklif verilmesi ve
kabul edilmesi durumunda
sunulmahdr. Bdltim B Ek-5/e

Ortaklardan her biri igin 7 ,8,9,
l l ve 12. satrdaki istenen
belgeler sunuldu.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md. 7

Ortakhk/Kons ors iyum o larak
ihaleye teklif verilmesi
durumunda sunulmahdr.

Ihale dosyasmm ahndrlrna dair
teslim-teselliim belgesi teklif
dosyasura konuldu.

ihale Dosyasr
Isteklilere

Talimatlar Md 7li

Ihale dosyasrnr almayan istekli
ihaleye teklif veremeyecektir.

Ortak/Hissedan Olunan Ttizel
Kigiliklere ili gkin beyanname
yazrldt, kagelendi ve imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar INf.d.7li

Bagka bir tiizel kigilipe ortak,
hissedar olmasr durumunda
b ilgileri y azrlar ak, o lunm am asr

halinde olunmadr[na dair
vaziarak sunulmahdr.

Ekonomik ve Mali Yeterlili[e
iligkin belgeler hazrlandr ve
sunuldu.

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md. 7/k

Talep edilen ttim belgeler
sunulmahdr.

Gegici Teminat konuldu.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar IV'dd. 7lf
veTk

Istenmig olmasr halinde
sunulmahdr.

Mesleki ve Teknik Yeterlili[e
iligkin belgeler hazrlandr ve
sunuldu.

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar IUld.7ll

Talep edilen ttim belgeler
sunulmahdrr.

SGK borcu bulunmadr$lra
veya borcun yaprlandrrldr[rna
dair belge sunuldu.

Ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md.
l0/b

Belge kesinlikle sunulmahdr.
Borg.belgesi Tiirkiye Geneli
olarak almmah, internet
sayfasrnda "ihale konusu
olmayan igler igin" segeneli
kullanrlmahdr.

Vergi borcu bulunmadr[ura
veya borcun yaprlandnldrlrna
dair belge sunuldu.

Ihale Dosyasr
istekliiere

Taiimatlar Vtd. Tl
l0lc

)ER lilgA
f(

Belge ke.sinlikle sunulmahdr.
Borg belgesi Tiirkiye Geneli

. ak almmah, internet vergi
I esi sayfasrnda "di[er"
seceneEi kullanilmahdr.

ihalelerden men edilmedi[ine
dair "ihalelere katrlmasmda
sakurca yoktur" beleesi

Ihale Dosyast
isteklilere

TJ
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ahnmahdr.



ihalenin sizde kalmasr
durumunda scizlegmeden
dolacak "damga vergisini"
damga vergisi kanununda
belirtilen oranda y atnaca$tntzt
taahhtit ediyor musunuz?

Damga vergisi sdzlegmenin eki
olacaktr.

Damga Vergisi
Kanunu

ihalenin sizde kalmasr
durumunda talep. edilmigse
s<izlegme srasrnda teklif
futannm en az%o6 ofiarnda
kesin teminatr vermevi taahhiit
edivor musunuz?

ihale Dosyasr
Isteklilere

Talimatlar Md.2l
ve Taslak
Stizlegme

Ihale-sdzle$me makamr
tarafindan talep edilmiqse
gerekmektedir.

Mali Teklif Formu
istenilen formatta dolduruldu,
kagelendi ve imzalandr.

Tablodaki siitunlar istenildi[i
gibi tam olarak doldurulmah,
fiyata dahil ttim vergiler ayrr ayrr

azrlmahdr.
Teknik Teklif (Mali Teklif
haricindeki ttim belgeler), asrl
niisha tizerinde "ASLIDIR"
yazilrt olarak ve bir kopya ntisha
iizerine "KOPYADIR" y azlJr
olarak, ayir zarflara koyuldu ve
kapafrna yerleri kagelendi,
imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar IF'dd.24

Teknik Teklifin koyuldulu
zarflar, iizerine *A Zarfr
Teknik Teklif' yazlarak ayrr
bk zarfakoyuldu, kapafrna yeri

i ve imzalandr.

Ihale Dosyasr
Isteklilere

Talimatlar Md. 29

Mali Teklif asrl ntisha iizerinde
"ASLIDIR" yazrh olarak ve bir
kopya ntisha Uzerine
"KOPYADIR" y azh olarak,
ayn zarflara koyuldu ve
kapaftna yerleri kagelendi,
imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar lN'dd.24

Mali Tekliflr koyuldu[u
zarflar, tizerine "B Zarfi-Mali
Teklif'yazlarak ayrr bir zarfa
koyuldu, kapafina yeri

di ve imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md.29

Teknik ve Mali Tekliflerin
bulundulu zarflar (A ve B
zarflarr) bir drg zarfin igine
ko1.uldu, kapatna yeri

lendi ve imzalandr.
Drg zarfur iizerine istekli
unvanl, agft adresi, ihale
referans numarasl ve varsa lot
numarasl, ihaleyi yapan
frrmanm agrk adres i y azldr,
kapaftna yeri kagelendi ve
imzalandr.

ihale Dosyasr
isteklilere

Talimatlar Md. 23

igbu konfrol listesinin hei bir
sayfasr istekli tarafindan 6

ncEn lr$mr

Ot!.ttu Silryl
n'
Iic

A$.

l. Sokak

Satrn Alma Rehberi

isteklinin
Kagesi/imzasr

.No.26&htrSilnn
r90 0003

. |lo: tJ y

Cuh* Y.D. BtS 096
0866



Satlr Alma Rehberi

lnnEg rEKtF r!ffirasr eAn$'

Tiim aerflunn &apfrn* yertari kaWI+ rsts*$i kapeli ve immfu olqcnkilr.

Zorfiara b*lg*ler kanuidul$on finre ogaftdafti Ealtildo yartsfi

rrcEn lrrur
ourrbsmrtt

ag,

. l. Sokat

ffiilsrlltYahr'ron

C',hr ,.0. f*td



Satur Alma Rehberi

TEKLIF DOSYASI ICERISINDE SUNULACAK BELGELER

ZORUNLU OTARAK SUNULMASI GEREKII BELGELER

L. Adres Beyanr

2. Ticaretve Sanayi Odasmdan veya ilgili Ueslek Odasmdan Oda Kayrt Belgesi

3. Ticaret Sicil Gazetesi

4. ' 
iryrza Sirkristi veya lmzaBeyannamesi [Noter tasdikli)

5. . Kamu.ihalelerinden Yasakh Olmadr$na Dair Taahhtitname

6. Teklif Mektubu

7. Vergi Borcu Yoktur Belgesi

8. SGI( Borcu Yoktur Belgesi

9. - iflas veya Konkordato ilan Etmedifine Dair ve Son 5 Yrl iginde Mesleki Sugtan Dolayr Hiiki,im

Giyrnedifine Dair Taahhtitname

L0. igletme Sahibinin ve ortaklann Savcrhk Kaydr Olmadrfrna Dair Belge

11. igletme Sahibinin ve.ortaklann Teriirle iligt<isi Olmadrfrna Dair ibraname

isrnnuigsn yA DA GEREKLI olnuGu DURUMTARDA suNUurcAK BELGELER

f . istenmigse Gegici Teminat

2. Gerekiyorsa Vek6letname fNoter tasdikli)

3. Gerekiyorsa ig Ortakhfr Beyannamesi

4. Gerekiyorsa Ortakhk ve Hissedarhfa dair Beyanname

5. istenmigse isteklinin Mesleki ve Teknik Yeterlif,e itigt<in Belgeler fig bitirme, hakedig belgeleri, vb.J

6. istenmigse isteklinin Ekonomik ve Mali Yeterlife iligt<in Belgeler

Not Sozlegme makamr istedifi rizel belgeleri de ihale dosyasrnda mutlaka belirtmelidir. Taahhtitnamelerin

belge ile dofrulanmasl srizlegmenin imzalanmasl esnasrnda istenecektir.


