
CEvLANrINAR TARIM işı,rrıvınsi ıvıününı,üĞü

1- İşletmemizin201812019 yılı istihsali 4.100 ton balyalı hububat sapı 3 (üç) parti halinde açık
arttırma usulüyle satılacaktır. İhaleye ait muhammen fiyat 0,30 TLlKg

2- İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
3_İhale, 19.09.2019 günü saat l4.00'da İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda

Ceylanpınar (merkez) işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye ait geçici teminat muhammen bedelin '^ |0 ou nispetindedir. İhaleye katılacak

müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici
teminatın tamamını yatırarak ihalenin tamamı için de teklifte bulunabilirler.

5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;
a) Adres Beyanı
b) Geçici teminatlarını,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz

etmesi gerekmektedir.
6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin T.C,Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi

nezdindeki İban: TR 29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesaba veya T.C. Halk Bankası
Ceylanpınar Şubesi nezrindeki İban: TR 95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesaplara
yatırabilirler.

7- Bu işe ait şaılname rvıvw.tigenı.gor,.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile İşletmemizde
görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 41447| 49 74 (6 Hat) telefonlarından ve 4|4471 43 78 nolu
faksıyla geniş bi lgi edinebilir|er.

8- Bu iha|e 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

9- İhalede teklif edilen en yüksek fıyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale
kesinIeşir.

10- İLAN OLUNUR.

CEYLANPINAR TARIM İşı,nrıvrrcsİ ıvıÜ»Ünı,ÜĞÜ

Selahattin HAYLAZ Bülent ÖzrÜnr
Ticaret Müdür Yard. İşletme Müdürü
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cnyLANeıNAR TARIM işLETMEsi MüDüRLüĞü

selahattin HAYLAz
Ticaret Müdür Yrd,

Bülent ÖZTÜRK
işletme Müdürü

iuaı-n cpıwr,i

P.No Cinsi İşletme Adı Mevkii Miktarl
(Ton)

Muhammen
Fiyat

(TLITon)

Muhammen Tutar
(TL)

GEÇici
TEMİNAT (TL)

y. l0
I Baiyalı Buğday Sapı Gümüşsu GümüşSu Ağllı 2.100 300,00 630.000.00 63-000,00
2 Balyalı Buğday Sapı Gökçayır Kazıktepe Koyunculuk 1.500 300.00 450.000,00 45,000,00

Ba|yalı Buğday Sapı Kalataş Keçicilik Ağılı 500 300,00 l50.000.00 l5.000,00
ToPLAM 4.100 1.230.000,00 i23.000.00



TARIM işrnrvrnrrni crNur vrtiotrnrüĞü
cEvLANrINAR TARIM işrrrwrnsi vıü»ünrüĞü

BALvALI KURU oT SATIş irrırnsiNn.ıir
rrcxNir şARTNAMnnin.

a- işix KoNusu:

l- Bu teknik Şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 4.100 Ton (Gümüşsu 2.1O0 ton Gökçayır
1.500 ton Karataş 500 ton) Balyalı Kuru Ot satışını kapsar.

SatıŞı YaPılacak kuru ot miktar, cins ve bulunduğu bötge ekte gösterilmiş olup firma buna itiraz
edemez.

B.1- GENEL HÜKÜMLER:

1- Teslim yeri işletmemiz Gümüşsu -Gökçayır ve Karataş Stok alanlarıdır.

2- Yükleme iŞlemi baŞlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili yükleme
iŞiemi bitene kadar iŞin baŞında bulunmak zorundadır. İşin başında kimİn bulunacağı işletmeye yazılı
olarak bildirilecek ve bu Şahıs iŞletme yetkililerinden izİn almadan işin başından afrıümayacaktır.

3- Yüklenici Firma günlük l50 ton yükleme taşıma işlemi yapmak zorundadır. Aksi takdirde eksik
kalan tonaj için 20 Tllton günlük cezai işlem uygulanacaktir. '

4- Yük|enici Firma Yükleme iŞlemine başlamadan önce Kamyon, Alet ve Ekipmanı temin etmekzorundadır, AYrıca Yükleme iŞlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamamasıiçin yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır. I

5- Yükleme iŞlemi esnasında kullanılacak olan Kamyon, Alet ve Ekipman vb. malzemenin işletmeyegelişi-gidişi yükleniciye aittir.

6- İdarece balYa Yükleme iŞlemi için belirtileı. ve yüklenic iye yazılıolarak bildirilen tarihten l (Bir)
gün önce Yüklenici bütün Kamyon, Alet ve Ekipmanları işıetmea e hazır buIunduracaktır.

7-BalYa Yükle iŞlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ilebalYaların taŞınması esnasında Yüklenici eİemanlarının hatasİile meydana gelecek, işletmeye ve 3,
Şahıslara karŞı zarar|ardan yüklenici sorumludur. idarenin herhangi bİ. so.uıİıuluğu olmayacaktır.

9;.İulüu Yükleme ve taŞıma iŞleminin sıralamasına (yığın bazında) işletme karar verilecektir.yuklenıcı buna itiraz edemez.

9- BalYa Yükleme iŞlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici vetüm Personeli uYacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.

10- Yuklenici bu iŞte ÇalıŞtıracağı operatörü d6hil ttım işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereğiilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolİuk Kuwetleri 
"s.) 

u. işletmeye zamanındabildirmek zorundadır.Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan ytiklenici sorumludur.

1l- Yüklenici firmanın balYa yükle işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya
Yükle iŞlemi YaPılan Yığınlarda kontrol edilecektir. Balya yükleme işlemi yapılan yığınlarda sap



birikintileri, patlamış balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintilerinin,
patlamış balyaların (vb.) yığınlardan temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten sonra yüklenici firma
tarafından yapılacaktır. Bu patlamış sap birikintileri yüklenici firma tarafindan kamyonlara yüklenip
alınacaktır. Yüklenici firma bununla ilgili itirazda bulunamaz,

12- Yüklenici bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri
çalıştırmayacaktır. Tüm çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları
Içinde çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişiterin resmi evrak ve
belgeleri Işletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

13- Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır.

14- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş kazalarında
sorumluluk tamamen yükleniciye aittir.

15- İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her tür|ü koruma
malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu
malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek kazave olaylardan Yüklenici sorumlu
olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

16- Yüklenici talep etmesi halinde elemanlarına işletme imkdnları ddhilinde bedeli mukabilinde
yemek verilecektir. Yüklenici istediği takdirde işletme imkdnlar dAhilinde kalacak yerden bedeli
mukabilinde istifade edebilir.

l7- Yüklenici tarafından alınan yığınlar %30 eksik veyafaz|aolabilir, İşletme Yüklenici firmanın
almıŞ olduğu yığınlardan Yo30 eksik veya fazla yükleme yaptırabilir. Yüklenici firma bu konuda
itiraz edemez,

l8-Ylikleme saatleri işletmenin belirlemiş olduğu saatlerde yapılacaktır. Yüklenici firma bu
konuda itiraz edemez.

l9-İŞletme yığın yerlerinden kuru ot yemlik değerleri öğrenmek amaçlı ana|iz yaptırmamıştır.
yüklenici firma işletmeye analiz değerleri ile ilgili itirazdabulunamaz.

20-İhale konusu kuru otlara ait numuneleri iştirak edecek müşteriler ihaleden önce işletmelerdeki
yığın yerlerinde görebilirler. Satıştan sonra yüklenici firma kuru ofun kalitesiyle ilgili itirazda
bulunamaz.

21-Yüklenici firma yükleme işlemini yaptıktan sonra merkez tohum hazır|amatesisinde bulunan
kantarda tartım işlemini yapmak zorundadır. Yüklenici buna itiraz edemez.

22-Yığın yerlerindeki balyalı kuru otlar 250-450 kg/adet arasında değişmektedir. Firma buna
itiraz edemez.

23- Yüklenici firma yükleme esnasında meydana gelebilecek ürün kayıplarından sorumludur
(Yangın, vb). Meydana gelebi|ecek ürün kayıplarını ihale fiyatı üzerinden ödemeyi kabul eder.yüklenici firma bu konuda itiraz edemez.

24-Yük]enici firmaya ihalede almış olduğu yığın işletme yetkili|eri tarafından gösterilecektir.
Yüklenici firma yanlış yığına girdiği takdirde ot bedeli iha|e fiyatı üzerinden o/o 5)1azlasıylaceza
olarak müşteriden alınır. yüklenici firma bu konuda itiraz edemez.



2S-İhale yapıldıktan ve yükleniciye yığındaki otun teslimatı yapıldıktan sonra meydana gelecek
zarar ve ziyan|ardan İşletme sorumIu değildir. (Yangın, yağmur vs)

26-Yüklenici veya işletmemin iradesi dışında kalan taahhüdün yerine getirilmesini imkansız
kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları vs)
ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı
taahhüdün ifasını imkansız kılması halinde işletme veya yüklenicinin talebi üzerine müşterinin
taahhüdü feshedilir, Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa işletme ya taahhüdü
fesheder veya makul bir süre verir. Mücbir sebep taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki
kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez.



TARIM işı,nrırnrnni GENEL ıvıü»ünr,üĞü
CEvLANrINAR TARIM işı,rrıvınsi vıü»ünı,üĞü

20l8l20l9 Yrrı ÜRnrİVıİ 4.100 ToN BALvALI HUBUBAT sApI ioani şARTNAMBsiıin
Bu Şartnamede Tarım işletmeleri G9lel Müdürlüğü "TiGEM", Ceylanpınar Tarım işletmesiMüdürlüğü "İŞLETME", İhaleye katılıp teklif veren gerçek ,.yu tüzel kişile. ,;İ§l;KLİ;, iıruı."rorr.,üzerine satıŞ YaPılan Ve sözleşme imza|ayan geİçek veya tizel kişilerde ;nİEş-rnİÜii oıu.ut

ad landırılmıştır.

ı- iuaı,nxiN xoNusu vn şprr,iİşletmemiz,o,3(üç)partihalindeaçıkarttırma
usulüyle satı lacaktır.

t{::l yapılacak olan partiler ekli listeye çıkarılmıştır.
I

inul., l0.0l Satım ve ihale Komisyonu
}:'xll1lr.:r_,trı\'ll,]hale bu tarihte,gerçekleşme zv?yat"tılr.alı., fıyatlaruygun görülmez ise ihale26.09.2019 tarihinde aynı yer ve şartlarli tekrar eoiıecekiir.

haleye katılmak isteyen lilerde aşağıdaki şartlar aranff;
a) Kanuni ikametgAhı veya adres beyanı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
d) MüŞterinin tüzel kiŞi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imzasirkülerlerin in ibrazedilmesi,
4- İHALEyE KATILAMAyACa«La n
(l) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya

adına hiçbir şekilde ihatelere katılamazlar.
dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları

şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye

a) 4734 saYılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerceveYa mahkeme kararıYla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile l2l4/199l tarihli ve 3713saYlll Terörle Mücadele Kanunu kaPsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde
Ya da Yabancı bir ülkede kamu görevlilerine İuşvet r..r. ,rçunoan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) ilgili mercilerce hileliiflas ettiğine karar verilenler.
c) TİGEM'in.ihale.yetkilisikişileİi.ile bu yetkiye s;rip kurullarda görevli kişiler.
Ç)TiGEM'in ihale.koıusu işle ilgili ııer ttırıiı lİ"ı.İşıJ*ıerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmakve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.
e) KiŞilerin Yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasınasahiP olmadlkları anonim^ Şirketler hariç (İ), (ç) ve 1d; benİıerinde beıirtiıenlerin ortakları ile şirketleri.f) ihale konusu iŞin danışmurı,t İrİİr.tü..i;i'yup;; yiıkleniciıer bu işin İhaıesine katılamazlar. AynıŞekilde, ihale konusu iŞin Yüklenicileri de o işin danİşıılrnlİt ı,irr.ti ihalelerin e katılamazlar. Bu yasaklar,bunların ortaklık ve Yönetim iliŞkisi olan şirketleri ile'bu şirketıerin sermayesinin yarısından fazlasına sahipoldukları şirketleri için de geçerlidir.
g) sermaye paylarına bakılmaksızın idareıin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,22lI12004 tarihli ve 5072 saYılı Dernekler ve Vakıflarİn ramu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine DairKanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.
ğ) TİGEM'in satlŞ ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.(2) Bu Yasaklara rağmen ihaleye katılan istetlİler ihul. d,ş, bırakılarak geçici teminatları gelirkaYdedilir, AYrıca, bu duiumun tekİflerin değerlenOirmesi uşuruunau ,.rpi, edilememesi nedeniylebunlardan biri üzerine ihale Yapılmışsa, teminatı"gelir kaydedilerek ihale lptaı-loiıir. ikinci ihale yapıldığıtaktirde idare aleYhine meydana gelecek zarar ziyaİın hükmen tahsili yoluna gidilir.



5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE FİYAT
a) Ihale konusu balyalı hububat sapınln tahmin edilen miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı

ekli listeye çıkarılmıştır.
b) Fiyat Türk lirasına göre KDV hariç olarak belirlenecektir.
c) Tüm işçilikler müşteriye aittir.
6_ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a) Ihaleye ait geçici teminat muhammen bedelin 7o 10'u nispetindedir. Ihaleye iştirak eden istekliler
bir partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici teminatlarının yatırılmış olması kaydıyla diledikleri kadar partiye
iştirak edebilirler.

b) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası
Ceylanpınar şubesi nezdindeki İgaN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 3| nolu hesabına ve Halkbank
Ceylanpınar şubesi İnaN NO:TR9S 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da yatırarak alınacak
dekont tekl i f zarfına konulacaktır.

c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.
1- Tedavüldeki Türk Lirası,
2- Geçici teminat için döviz, geçici teminat için kabul edilecektir. (ihale günündeki T.C. Merkçz

Bankası alış kuruna göre geçici teminat tutarını karşılamak şartıyla)
3- Banka Teminat Mektupları;

. 3.1. Geçici Teminat: Teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (Otuz) gün süreli olaçaktır.
(İhale tarihinden itibaren 60 gün süreli)

3.2. Kati Teminat İhale tutarının %o20'si oranındadır. Kati Teminat olarak banka teminat mekfubu
verilmesi halinde, 3|.l2.2019 tarihine kadar süreli olacaktır.

4- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve kanunlarla teminat olarak kabul
edileceği belirtilen belgeler,

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait
bulunan kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır,

d) Döviz Kat'i Teminat olarak kabul edilmez.
e) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminat|arı en geç opsiyon süresi sonunda iade edilir.
Her ne surette o|ursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ye üzerine ihtiyati tedbir

koyulamaz
7_ TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI:
a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacak ve müşterilerin bu süre

zarfında teklifleriyle işletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklif verildikten sonra tekliften
vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez.

b) İhale yapıldıktan sonra artlrım teklifleri kabul edilmez.
ş- şözı,nşıvıB vB rpsiN rBvıiNar :

a) Ihale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayt müşteriye yazılı ve faks&e_mail
yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün
müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri, tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini İşletmemize
vermek zorundadır. Müşteri Tebligatın alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme
yapmay4' kesin teminatını teslim etmeye, ihale ilgili vergi (Damga Vergisi, Karar Pulu v.b.) ve giderleri
yatırmaya mecburdur.

b) Kesin Teminat İhale Tuta rının o/o20' si oranındadır.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, ayrlca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek

kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat cezai şart olarak irat kaydedilir.
g-VERGİ-RESİM VE HARCLAR :

Ihale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi-resim ve harçlarla sözleşme giderleri
müşteriye aittir.



ıo_raarrrrüoüN ivıixraRr vB sünnsi
a) MüŞteri So yükleme işlemi için belirtilen vemüŞteriYe Yazılı o|arak bildirilen tarihten 1 (bir) gün önce bütün kamyon, alet ve .Lip,,unüurını işietmedehazır bulunduracaktlr. MüŞteri günlük l50 ton yufleme taşıma işlemi yapİcakt r.Aksi takdirde eksik kalantonaj için 20 TLlton ceza uygulanacaktır.
b) İŞletme taahhüt miktunn, + % 39 o1anında değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmekzorundadır, Ancak taahhüt miktarındaki değişiklikler Ğkul bir süre önce müşteriye bildirilecektir. Miktarartırımı için gerekirse ek süre verilecektir.
lr- TESLIM_ LÜ
a) Teslim yeri partiler itibariyle Gümüşsu,
b) Sözleşme yapıldıktan sonra meydana

(Yangın, r:j.zgaır erozyonu, hırsızlık vs.)

Gökçayır ve Karataş stok alanlandır.
gelecek zarar ve ziyanlardan İşletme sorumlu değildir.

c) Müşteri çalıştıracağı işçilerden bizzatkendisi sorumludur.
d) SözleŞme imzalandıktan sonra; gerek müşterinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personelbakımından gerekse YaPmıŞ olduğu iş !$ımİndan ytırİirlükteki hukuk yĞüur,, iş kanunu, vergi kanunları,SosYal Güvenlik Kurumu mevzuatı ile ilgiIi bütün tanunlar, Belediye tüzüğü vs. tüzük ve nizamnamelerinuygulanmasından doğacak her türl ü cezai iorum l u luk m üşteriye aittir.
e) MüŞteri günlük 150 ton Yükleme. taşıma işlemi yapmak zorundadır. Aksi takdirde eksik kalan tonajiÇin 20,00 Tl_/ton günlük cezai işlim uygulanacaktı;. Ta;;a" iİı.tr* ı."rtu.İ., .ru, alınacaktır.
IŞin süresi; iŞe baŞlama tarihinden itibaren partiler itibariyle günlük taşıma yapılması gereken l50 tonüzerinden hesaP edilecek olup, işin bitirilmesi geieken tarihte; r;.; İ;İ.;.'gunıirt yapılmayan yüklemetaŞıma iŞi iÇin ceza alarak beklemekte (bu süre l0 günü geçemez) veyasözleşmeyi feshetmekte serbesffir.sözleşmenin feshi halinde, stok alanlarında bulunanı,. ul,ı.nuyan balyalı buğday sapları için yapılacak iş veişlemler İşletmenin tasarrufunda olacaktır.
0 MüŞteri ihale öncesi teklif vereceği ihale konusu malı gidip görecek ve ona göre fiyat verecektir.Ihaleden sonra itirazlar kabul edilmeyecektiİ.
g) iŞin YaPılacağı Yeri ve Çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamakve taahhüdegirmek iÇin gerekli olabilecek tüm bilgileri tJmin etmek isteklinin sorumluluğundadır. işyeri ve çevresiningörülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
Istekli, iŞin YaPılacağı Yeri ve çevresini_gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına,iŞinin gerÇekleŞtirilebilmesi iÇin yapılması gerekli çalışmaıarın ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türüile işyerine ulaşım için gerekli 

'hususlaida 
,uıiy.t ye zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifinietkileYebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diger unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almışsayılır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna görehazırladığı kabul edi l ir
12- ÖDEME ŞARTLARJ
u)eşmetarihindedüzen|enecekfaturayaistinaden

PeŞin olarak ödeYebileceği gibi, toplam bedelin o^ 30 unu'peşin, (tüm vergi resim ve harçlar da peşinalınacaktır,) geri kalan '/" 70'lik tutarını da limit dahi|i ve süresil banka teminat mektubukarşılığında vadeli olarak ödeyebilir. (Teminat Mektubunun süreli olması durumunda, süresi 3|.l2,20lgtarihinden önce olmamak kaydıyla müşteri tarafından belirlenir.)
b) ihale konusu mal bedelinin vadeli ödenmesi durumunda vadeye kalan borcun son ödeme tarihil5.1 |.20l9'dur.
c) Ödemenin.süresi iÇerisinde yapılmaması halinde, mal bedeli için alınan kesin teminat mektubuişletme tarafından nakde çevriIerek .ui bio"ııne sayılacaktır.
d) Fatura tanzim tarihindeki KDV oranı uygulanacak olup, KDV Müşteriye aittir.



a)Sözleşmeyapıldıktansonramüşterinintaann@mamenvazgeçmesiyada
taahhüdünü sözleŞme Ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde vupİıun en fazla 5
(beŞ) gün süreli Yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayncaprotesto ç.k..y. ve hüküm
istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat cezai şart olarak irat kaydedilİr. Stı)leşme feshediİerek bundan
dolaYı iŞletmenin uğrayacağı zarar ye ziyanın da hükmen tahsili yoluna gidilir.

b) Gelir kaYdedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmğ. Borcu varsa aynca tahsili yoluna
gidilir.

l4-§ÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ :a)onayMakamınınyazılıizniolmadanınıbirbaşkasınadevirve
temlik edemez. SözleŞmenin devrine müsaade edildiği takdirde dİvir alacaklarda-ilk ihaledeki şartlar aranır.b) İzinsiz devrin YaPılması halinde s<lzleşĞ bozulur ve müşteri hakkında 13. madde hükümleri
uygulanır.

15_ RS ER
Müşteri ve in iradesi dıŞında kalan ve_ taahhtldtlrı yerine getirilmesini imkönsız kılan veya

kaYdıYla ve takdiri iŞletmeye ait.olmak üzere mücbl. s.İep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenindurumu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir.
16- TEMİNATIN İADESİ
K sları dAhilinde yerine getirmesine

müteakip iade edilir.
17_ GENEL HÜKÜMLER

'lü ihtilafların hallinde ANKARAMahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b) MüŞterini"_qir_':.lnjŞ olduğu adrese,yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c) Bu ihale TiGEM Alım Satim ve ihaĞ ionetmeliji'esaslarında yapılmakta olup, 2886 sayılı Devletİhale Kanunu'na ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'na tu6i o.giıoir. idare ihaleyi yapıp yapmamakta veyaihalede teklif edilen fiYatları idare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul eİip etmemekte serbesttir.d) İŞ bu Şartname l7 madde ve Şıklarİıdan ibaret olup, iha|eye iştirak edenler şartnameyi tümmaddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

CEYLANPINAR TARIM İşı,rcrıvırsİ vıÜoÜnr,ÜĞÜ

Selahattin IJAYLAZ
Ticaret Müdür Yrd.

Bülent Özrünx
İşletme Müdürü
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