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BUHAR KAZANI ÇELİK ÇEKME BORULARININ BÜKÜLEREK ŞEKİLLENDİRİLMESİ İŞİ 

 TEKNİK İDARİ ŞARTNAME-SÖZLEŞMESİ 

1-İŞİN KONUSU: Fabrikamız ihtiyacı aşağıda detayı yazılı dikişsiz çelik çekme özel kazan boruları, (60 

adet) bükümü hizmet temini işi, işbu idari teknik şartname-sözleşme hükümlerine göre yaptırılacaktır. 

No Bükümü Yapılacak Boru  Miktar    Resim No 

1 Sol Yan Seksiyon Borusu                                   23 Adet G30-4355/1,2,3……12 

2 Sağ Yan Seksiyon Borusu                                     23 Adet G30-4356/1,2,3……12 

3 Alt Yan Kasaya Düşey Bağlantı Borusu            8 Adet G30-4215 

4 Buckau Kazan Yan Seksiyon Borusu                6 Adet G30-4580/4,5…9 

2-Sözleşmenin Tarafları  
Bu sözleşme, bir tarafta Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………. 

……………………………………..  Bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır. 

3-Taraflara İlişkin Bilgiler 

3.1 İdarenin adresi: Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.  Suluova/AMASYA olup,  

Tel no: 0358 417 25 11  

Faks no: 0358 417 25 17 

Elektronik posta adresi: amasyaseker@amasyaseker.com.tr dir. 

3.2…………………………………………………………………. 

Tel No: ……………………….  

Faks No: ………………………. 

Elektronik posta adresi (varsa): ...........................................................dir. 

3.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri 

usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

3.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, 

faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

4-İŞİN TANIMI: 

a)Bükümü yapılacak borular fabrikamız tarafından firmaya gönderilecektir. (İhtiyaçtan 2 boy fazla Top:62 boy) 

b)G30-4580/4,5,6,7,8,9 no’lu resimlerdeki boru uçlarında görülen kareler bağlantı kasalarını göstermektedir. 

Sadece borunun ölçüleri dikkate alınacaktır. Her bir bükümlü boru için 1 boy boru kullanılacaktır. (Top:6 boy) 

c)G30-4215 no’lu 8 adet bükümlü boru için 1 boy boru kullanılacaktır. (Toplam:8 boy) 

d)G30-4355/1 ve G30-4356/1 no’lu her bir bükümlü boru için 1 boy boru kullanılacak bükümüz olan alt kısım 

düz uzunluk ne kalırsa o olacak, teknik resimde belirtilen 4590 mm ölçüsü dikkate alınmayacaktır. (Top:2 boy) 

e)G30-4355/2…12 ve G30-4356/2…12 no’lu her bir boru alt taraf bükümleri için 1 boy, üst taraf bükümleri 

için 1 boy boru olmak üzere 2 boy boru kullanılacaktır. Büküm sonrası boy borulardan kalan fazlalıklar 

kesilmeden aynen kalacaktır. Teknik resimlerde belirtilen boruların büküm olmayan orta düz kısım ölçüleri 

(örneğin: G30-4355/9 no’lu resimdeki 2718,08 mm ölçüsü) dikkate alınmayacaktır. Alt ve üst tarafları 

bükümlü boy boruların fazlalığı tarafımızca kesilecek ve kaynaklı birleştirmeleri yapılacaktır. (Top:44 boy) 

f)Borular verilen imalat resmindeki ölçülerinde düzgünce bükülecektir. Boruların büküm bölgelerinde 

katmer, içe eziklik, çatlak, yırtılma ve form bozukluğu gibi imalat hataları olmayacaktır. Boruların büküm 

bölgesinde kesit daralması çapa göre maksimum %5 olacaktır. Hatalı imalatlar kabul edilmeyecektir. 

g)Borular buhar kazanlarında 26 bar ve 400ºC çalışma şartlarında kullanılacaktır. Büküm işleminde kesinlikle 

ısıtma ile bükme metodu kullanılmayacaktır. Ekte verilen resimlerdeki formlara uygun olarak soğuk 

şekillendirme ile bükülecektir. Borulara kesinlikle kaynak yapılmayacaktır. 

h)İhtiyaç halinde, bükümler fabrikamız teknik elemanı gözetiminde yapılacaktır. Teknik personelinin 

onayından sonra yüklenici firma fabrikamıza boruları gönderecektir. 

i)Boruların imalat sonrası, fabrikamıza nakliyesi imalatçı firmaya ait olup; nakliye esnasında deformasyon 

olmamasına özen gösterilecektir. 

j)Tereddüt edilen konularda fabrikamızın teknik birimine danışılacaktır. 
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5- İHALENİN YERİ, ŞEKLİ VE OPSİYON: İhale kapalı zarfta teklif mektubu almak suretiyle 

Fabrikamızda yapılacak olup, teklifler 19.03.2018 Tarihi saat 17 30’a kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine 

ulaştırılmış olacaktır. 

6-İŞİN TEMİNATI: Bu işle ilgili kat'i teminat mektubu iş tutarının %10'u kadar olacaktır. Teminatlar nakit 

döviz ve TL olabileceği gibi Banka Teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu olabilir. Söz konusu 

Teminatlara hiçbir şekilde ihtiyati tedbir kararı koydurulamaz. 

7-İHALENİN KESİNLEŞMESİ: İhalenin kendisinde kaldığı bildirilen Firma 5 iş günü içerisinde Kat'i 

teminatı Fabrikamıza ulaştırmak zorundadır. Firma bu süre zarfında Kat'i teminatını Fabrikamıza ulaştırmadığı 

taktirde şirket ihaleyi fesh edip etmemekte serbest olup, ihale fesh edildiği taktirde firmanın geçici teminatı 

irad kaydedilecek olup, Firma bunda hiçbir hak talebinde bulunamayacağını da peşinen kabul etmiş olacaktır. 

8- FİYAT, TESLİM ŞEKLİ VE ÖDEME: 

•Teklifler TL/Adet olarak verilecektir  

•KDV Hariç 

•Teslim Süresi: 30 Gün. 

•Teslim Yeri: Amasya Şeker Fabrika Ambarı 

•Garanti Süresi: 1 yıl 

•Fiyatlar sabit olacak ve teslimatın sonuna kadar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. 

İhale konusu iş bu şartname-sözleşmemize göre tam ve uygun olarak yaptırıldıktan ve Fabrikamızca uygunluğu 

kontrol edildikten sonra fatura tutarı, havale masrafları firmaya ait olmak şartıyla banka havalesi yapılacaktır.  

9- OPSİYON: Opsiyon 10 gündür. Firma bu süre zarfında hiçbir şekilde teklifinden rücu edemez. Ayrıca 

şirketin her teklif istemesinde bu süre yenilenir. 

10-TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMESİ: Firma, imzalamış olduğu bu şartname-sözleşme gereği 

taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde nezdimizdeki işin ifa garantisi olarak alınan 

kat’i teminat mektubu, Fabrikamız lehine irat kaydedilir. Fabrikamızın uğrayacağı her türlü zarar ziyanı da 

herhangi bir protesto keşidesine hacet kalmaksızın derhal ödemeyi peşinen kabul eder.  

11-KAT’İ TEMİNATIN İADESİ: Firma vermeyi taahhüt ettiği işin tamamını, siparişimize ve bu şartname-

sözleşmeye tam ve uygun olarak yerine getirmesinden ve ilgili tesellüm heyetimizin oluruyla malzemeler 

teslim alındıktan sonra ilgili servisin izni ile kat'i teminat iade edilecektir. Aksi taktirde, siparişimize ve iş bu 

sözleşmemize uygun olmayan, tesellüm heyetimizce kabul edilmeyen malzemeler istediğimiz uygunlukta 

olanları ile değiştirilmedikçe firmanın kat’i teminatı iade edilmez. 

12-KAZAİ SELAHİYET VE SÖZLEŞME MASRAFLARI: İşbu ihalenin uygulanmasından doğabilecek 

anlaşmazlıkların ve davaların hallinde Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Fabrikamız kayıt 

ve belgeleri kesin delil olarak kabul edilecektir. 

Bu ihalenin uygulanması ile ilgili her türlü vergi, resim ve damga vergisi masrafları Firmaya ait olacaktır. 

13-DİĞER ŞARTLAR 

a) 4734 Sayılı Kanun’a tabi olmayan Fabrikamız ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya 

şartname konusu işi dilediğine vermekte serbesttir. 

b) İhale ile ilgili olarak Fabrikamızca yapılacak her türlü vergi, resim ve harçlarla; sözleşme giderleri satıcı 

firma tarafından karşılanacaktır. 

c) Şartnamede yer almayan sair hususlar için Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu Hükümleri aynen uygulanacaktır. 

d) İş bu şartname tarafların imzasıyla sözleşme yerine kaim olacaktır. 

e) Bu sözleşme …/…/2018 tarihinde imzalanmıştır. 

 

    FİRMA                                                                                            AMASYA ŞEKER FABRİKASI   A.Ş. 
 

 

 

 

 


