AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

FABRİKA MEYDAN HİZMETLERİ (YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA) İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ
1-İHALEYE KONAN İŞİN TANIMI VE MİKTARI:
Fabrika meydan işlerinden olan, meydan tesislerinde hareket gören, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeleri
yükleme-boşaltma ve karşılarındaki yaklaşık uzaklıklara taşıma ve değişik cins kömürün taşınmasına ek olarak ayrıca
kömür hazırlama sahasında paçal yapılarak kömür bunkerinden banda verme işi ile meydan tesislerinde hareket gören
aşağıdaki miktarlardaki pancarın kanala verilmesi işidir. Bu miktarlar tahmini olup fabrikamızın bu miktarlar üzerinde
her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yükleme-Boşaltma ve taşıması yapılıp taşımaya
ek olarak paçal yapılması, bunkere verilmesi
gereken malzemelerin cinsi, özelliği

2019/2020
Kampanyası
yaklaşık
miktarı ± %40
toleranslı

Hareket görmesi
gereken günlük,
miktar
±%40 toleranslı

Taşınacağı yer ve
yaklaşık uzaklık

I-FAB. STOK SAHALARINDAN TAŞINARAK ÜRETİMDE KULLANILAN YARDIMCI İŞLETME MALZEMELERİ:

a) Değişik cins kömürler:
Yükleme-taşıma ve kömür hazırlama mahalline
boşaltma, paçal yapma, kömür bunkerine verme
b) Kok kömürü:
Yükleme taşıma ve kireç ocağı bunkerine
boşaltma
c) Kireç Taşı:
Yükleme- taşıma ve kireç ocağı bunkerine
boşaltma, toplama
d)-1 ton kömürün kasalı kamyonlardan, kepçe ile
itilerek kömür stok sahasına boşaltılması,
toplanması, düzeltilmesi, sıkıştırılması. Damperli
kamyonlardan boşaltılan kömürün toplanması,
düzeltilmesi, sıkıştırılması
e) Fabrika meydan tesislerinde mevcut pancarın
kuru sistem yer bandına verilmesi, mevcut
pancarın %85’i yer bandına30-40 mt. Mesafede,
%15’ i fabrika meydanı 300-400 m. Mesafededir.
f) Taş ocağından direct kireç ocağına taşınan
kireçtaşının kireç ocağı bunkerine verilmesi
g) Kömür ocağından direct kazan dairesine
taşınan kömürün kömür bandına yüklenmesi

45.000 Ton

500 Ton/gün

Fab. İçi stok sahasından kömür hazırlama
mahalline taşıma (300mt), paçal yapma,
kömür bunkerine verme.

2.400 Ton

20 Ton/gün

Fab. İçi stok sahasından kireç ocağı
bunkerine verme, 150 m.

30.000 Ton

250 Ton/gün

Fab. İçi stok sahasından kireç ocağı
bunkerine verme, 100 m.

45.000 Ton

500 Ton/gün

Kömür stok sahasına

500.000 Ton

6.000 Ton/gün

5.000 Ton

50 Ton/gün

Kireç ocağı bunkerine verme

5.000 Ton

50 Ton/gün

Kazan dairesi kömür bandına verme

II. FABRİKA DIŞI SIRIKLI MEVKİNE GİDECEK ATIKLAR
a) Pancar fire toprağı:
2.000 Ton
70 Ton/gün
Toplama, Yükleme-taşıma-boşaltma, taşınan
Sırıklı mevkiindeki fabrikamız döküm
yerde serip düzeltme
sahasına boşaltma, 7.000 mt.
(Gerektiğinde)
b) Filtre Pres toprağı ve Dekantör Çamuru:
Yükleme-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip
Sırıklı mevkiindeki fabrikamız döküm
50.000 Ton
400 Ton/gün
düzeltme
sahasına boşaltma, 7,000 mt.
c)Ot tutucudan, taş tutucudan çıkan ot ve taş, kireç dairesi atığı yüzdürme suyu seperatörü atığı vb. malzemeler:
Toplama, Yükleme-taşıma-boşaltma, taşınan
Sırıklı mevkiindeki fabrikamız döküm
8.000 Ton
150 Ton/gün
yerde serip düzeltme
sahasına boşaltma, 7,000 mt.

III. FABRİKA SAHASI İÇİNE DÖKÜLECEK ve TAŞINACAK ATIKLAR
a) Kireç Ocağı Bunkerinden ve ocaktan çıkan kireç atığı, taş ve Separatörden çıkan katı atıklar:
Yükleme-taşıma-boşaltma ve istifleme
1.000 Ton
30 Ton/gün
Fabrika sahası içinde istifleme,500 mt
b) Kireç ocağı bunkeri altından çıkan kok tozu:
İstif yerine taşınması ve istiflenmesi
60 Ton
1 Ton/gün
Fabrika sahası içinde istifleme,400 mt
IV.PAKETLENMİŞ YAŞ KÜSPE İÇİN YÜKLEYİCİ KİRALAMA:
a) Paketlenmiş yaş küspenin paketleme makinasından alınarak stok sahalarına taşınması
b) Stok sahasındaki paketli yaş küspenin nakil araçlarına yüklenmesi
c)Yaş Küspe havuzunda açık yaş küspenin nakil araçlarına yüklenmesi
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Üretim hammaddesi pancar ağarlıklı kuru sistem yer bandına veya gerekirse devirmeden fabrikaya işletmenin istediği
miktarda, şekilde ve 24 saat süreklilikte verilecektir. Fabrika sahasındaki pancarın %85’i kuru sistem yer bandına 30-40
mt. Mesafede olup, direk kepçe ile banda verilebilir. Diğer %15’lik bölümü fabrika sahası içinde max. 400 m Mesafede
muhtalif yerlerde stoklanmış olabileceğinden kamyonlarla taşınması ve yer bandına verilmesi. Bu pancar kamyonla
taşınarak kuru sistem yer bandına verilecektir
Not 1: Pakatlenmiş Yaş Küspeyi gerek paketleme makinasından stok alanına ve gerekse stok alanından nakil vasıtalarına
yüklenmesinde işin gerektirdiği türden Kepçe aparatının temini yüklenici firmaya ait olup uygun olmayan yüklemelerden
dolayı Paketli yaş küspeye yüklenici tarafından verilen hasar Paketli yaş küspenin güncel satış fiyatı üzerinden fatura
edilerek yüklenici firmanın hakedişinden kesilecektir. Madde IV deki işler için akaryakıt farkı hesaplanmayacak ve
fiyatlar iş bitimine kadar sabit olacaktır.
V. MUHTELİF İŞ MAKİNALARI KİRALAMA:

a) Muhtelif Fabrika işleri için Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) kiralanması
b) Muhtelif Fabrika işleri için Loder (Yükleyici-Büyük kepçe) kiralanması
c) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli Dozer Kiralanması
d) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli Eskavatör (22 ton’luk) Kiralanması
e) Muhtelif Fabrika işleri için Beko Loder kırıcı kiralanması
f) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli eskavatör (22 ton’luk) kırıcı kiralanması
g) Muhtelif Fabrika işleri için titreşimli silindir (17 ton’luk) kiralanması
h) Muhtelif Fabrika işleri için Greyder kiralanması

TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat
TL/Saat

-

Not 2: V. madde de belirtilen işler için uygun iş makinaları gerektiğinde kullanılacak olup bu madde de sayılan işler için
akaryakıt farkı hesaplanmayacak ve sözleşme bitimine kadar fiyatları sabit kalacaktır.
Not 3: Kazan Dairesinden çıkan ve fabrika idaresince kullanılmayacağı beyan ve uzaklaştırılması talebi yükleniciye beyan
edilen cürufun kullanım hakkı yüklenicinin olmak kaydı ile yükleme-taşıma ve boşaltma işini bedelsiz yapacaktır.
Cürufun fabrika sahasından çıkarıldıktan sonra kullanıldığı veya stoklandığı alanlarda yaşanan her türlü hukuki
sorumluluğun yükleniciye ait olduğunu, fabrikaya yansıyacak her türlü şikâyetin giderim masrafları ve her türlü maddi ve
manevi cezaların yüklenici firmanın hakedişinden kesilmesini yüklenici kabul eder.
Bu taşımaya esas malzemelerden, fabrika sınırları dışına taşınanlarda, yüklenici karayolları taşıma
şartnamelerindeki tüm kurallara uyacak, gerekiyorsa taşıdığı malzeme üzerine çevreye zarar vermeme bakımından
çadır çekecektir. İhaleye katılmak isteyen firmalar bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca fabrikamız sınırları
dışına taşınacak olan sözkonusu malzemelerin, çeşitli engeller (yol buzlanması, sis vb. gibi) nedeni ile taşınamaması
halinde, yüklenici firma bu malzemeleri ücretsiz olarak fabrika sahası içinde idarece gösterilecek geçici stok yerine
taşıyıp istif edecek, uygun ortam doğunca bu geçici stok yerinden esas çekileceği yere taşıyacaktır. Yüklenici teklifini
vermeden önce bu konuyu da gözönünde bulundurmalıdır.
Yüklenici yukarıdaki ihale konusu malzemeleri, idarece gösterilen mesafelerdeki stok yerlerinin dışında başka bir
yere götüremez; götürmesi halinde idaremizce götürülen malzemenin taşıma bedeli ödenmeyeceği gibi bu başka
yere götürülen malzemenin her tonu için 100,00 TL. Ceza yükleniciden kesilecektir. Ayrıca doğabilecek her türlü
sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
2-İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI YER VE TARİH:
İhale 16.07.2019 tarihi Salı Günü saat 12:00 'de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. idare binasında toplanacak olan
alım satım ve ihale komisyonunda, kapalı zarf içinde birim fiyat teklifi alınarak yapılacak, gerekirse açık eksiltme ve
pazarlık yapılarak sonuçlandırılacaktır.
İhaleye katılacaklar, mutlaka bu iş için hazırlanmış fabrikamız ticaret servisinden alacakları teklif mektubu
örneğine uygun teklif mektubu hazırlayıp, fabrikamız muhaberat servisine vereceklerdir.
Örneğe uymayan teklifler ihale komisyonunca kabul edilmeyecektir.
3-YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENECEK EVRAK:
Şartname konusu işin ihalesine katılmak isteyen firmalar yeterlilik belgesi alabilmek için, ilanda belirtilen günde
mesai saati sonuna kadar örneklerine uygun olarak hazırlanmış aşağıdaki bilgileri içeren belgeleri dilekçeye ekleyerek
idareye başvurmalıdırlar.
A- Enaz 60.000 TL. (Altmışbin) tutarındaki tek taahhüt mevzuu olarak benzeri bir işi yüklenici sıfatı ile yapmış olduğuna
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya en az. 80.000 TL. (. Seksenbin) tutarlı tek taahhüt mevzuu olarak benzeri
bir işi şantiye şef veya kontrol sıfatı ile bitirmiş olduğuna dair aslı veya noter tasdikli sureti getirilmelidir. İsteklinin şirket
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ve işbitirme belgesinin sahibi şahıs olması halinde, belge sahibinin şirket ortağı olması şarttır. Bu husus ticaret gazetesinde
yayınlanmış olmalıdır,
B- Başvuru tarihine kadar bitirdiği işlerle, taahhüte bağlanan ve bağlanacak olan işlerini gösterir taahhüt bildirisi,
C- Araç bildirisi, (Bak. SÖZLEŞME 6.md)
D- İlgili bankalarca işin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirisi,
E-İstekli bir hakiki şahıs ise;
a) Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair işbu şartname işi ihale tarihinden ençok 30 gün önce alınmış belge,
b) İstekliyi temsilen ihaleye katılacak kimselerin noterden tastikli vekâletname ve imza sirküleri,
F-İstekli bir hükmi sahıs ise; (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez)
a) Kayıtlı bulunduğu ticaret odasından halen faaliyette olduğuna dair bu ihalenin yapılacağı tarihten ençok 30 gün evvel
alınan belge,
b) Hükmi şahsın kanuni mümessili bulunduğuna veya yetkili vekili olduğuna dair noterden tastikli vekâletname ve imza
sirküleri. G-6331 Sayılı İş Güvenliği Yasasına ve Ek İşgüvenliği Şartnamesine Göre İstenecek Belgeler belirtilen tarihe
kadar işbu bilgi ve belgeleri tamamen vermemiş ve bitirmemiş olanlar ile daha önce yapmış olduğu işlerdeki tutumu ile
idarelerle olan ilişkilerini ihtilafa dönüştürmeyi alışkanlık haline getirmiş olduğu anlaşılan isteklilere bu ihaleye katılmak
için yeterlilik belgesi verilmez.
İhaleye giriş için yeterlilik belgesi Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Ticaret Müdürlüğü’nden alınacaktır. İdare, yeterlilik
belgesi için başvuruda bulunan isteklilerin belgelerini tetkik ile dilediği kuruluşlar nezdinde özel araştırma yapmaya
yetkili olup, belge verip vermemekte tamamen serbesttir. Belge verilmeyen istekliler ihaleye katılamaz ve herhangi bir hak
iddiasında bulunamazlar.
Yeterlilik komisyonu kararları gizli olup gerek yeterlilik vermemenin sebebleri ve gerekse yeterlilik alanların ad ve
sayıları konusunda herhangi bir açıklamada bulunulamaz. İstekliler mesai saatlerinde, ihale dosyasını ticaret servisinde
görebilirler. Ancak ihaleye katılacak istekliler mutlaka bir ihale dosyasını satın alacak ve her sayfasını imzalayarak 3.
madde uyarınca idareye geri verecektir.
4-İHALEYE GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
İhaleye girebilmek için isteklilerde şu şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal ikametgâh göstermesi ve bunu şartnamenin ilgili maddelerinde açık olarak
belirtmesi
b) Şartnamenin 6. maddesinde belirtilen geçici teminatı vermesi
c) Bu şartname ile bu şartnamenin 16. maddesinde yazılı ihale dosyasında belirtilen tüm evrakları (sayfa sayfa) imza
ederek teklif mektupları ile idareye iade etmesi (istekli belir tilen evrakları imza etmekle bunları tetkik ve hükümlerini
aynen kabul etmiş sayılır. Evraklarında noksan imza olan teklifler geçersizdir.)
d) Teklifinin 16.07.2019 tarihi Salı Günü saat 12:00 'e kadar idareye, 3. maddede yazılı evraklar ile başvurarak yeterlilik
alması lazımdır. Yeterlilik belgesi verilmesi uygun görülen isteklilere idare bu belgeleri, ihale tarihinden bir gün evvel
vermeye başlayacaktır.
e) Yeterlilik için istenen belgelerden bir veya birkaçının noksanlığı nedeniyle Yeterlilik alamayan firmalar teklif vermiş
olurlarsa bu teklifleri değerlendirmeye almak İhale Komisyonunun yetkisindedir.
5-GEÇİCİ TEMİNAT:
Geçici teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
a) Tedavülde olan Türk parası.
b) Teminat vermeye yetkili bankaların Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. emrine düzenleyecekleri enaz ihale gününden
geçerli sözleşmenin aktine kadar süreli veya süresiz verecekleri teminat mektupları.
c)Devlet iç istikraz tahvilleri veya hazine kefaletini haiz tahviller, hazine bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan ortaklık senetleri (normal değerleri üzerinden)
d)Döviz olarak Amerikan doları veya Alman Euro.
6-GEÇİCİ TEMİNATIN MİKTARI VE TESLİM YERİ:
Bu ihale için geçici teminat, yüklenicinin vereceği teklif tutarının %5'i olup verilecek teklifle birlikte idarenin ilgili
servisine sunulacaktır. Geçici teminat için 5. maddenin (b) fıkrasında yazılı banka teminat mektubunu verenler bunların
aslını teklif zarflarına koyacaklardır.
Teminat olarak 5. maddenin diğer fıkralarında yazılı olan değerleri vermek isteyenler bunları idarenin veznesine
makbuz mukabili teslim edecekler ve teklif zarflarına bu makbuzu koyacaklardır.
Meydan Hizmetleri İhale Şartnamesi Sayfa 3 / 5

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

7-TEKLİFLERİN VERİLME ZAMANI:
İhaleye katılacak istekliler ticaret servisinden temin edecekleri bu iş için düzenlenmiş teklif mektubu örneğine
uygun teklif mektuplarını ihale günü saat 12:00 'a kadar fabrikamız Haberleşme Birimine, sıra numaralı alındılar
karşılığında vermiş olacaklardır. Tekliflerin belirtilen saate kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde posta
ile gönderilmesi de uygundur. Bu durumda dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, idarenin adı ile açık
adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açık olarak yazılması gereklidir. Postada meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmez, teklif idare tarafından hiçbir işleme tabi tutulmaz ve ilgiliye iade edilmez.
8-TEKLİFİN HAZIRLANMA ŞEKLİ:
a) İstekliler bu şartname sonunda bulunan iş için Satın Alma Şefliği servisince hazırlanan örneğe uygun teklif
mektuplarını doldurarak imza edecekler ve bir zarfa koyarak mühürleyeceklerdir. Teklif mektubunda şartname,
sözleşme eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiat hem yazılı hem de rakamla açık olarak
belirtilecektir. Kazıntı ve silintiye havi teklif mektupları dikkate alınmayacaktır. Bu zarfın üzerine istekli adını, soyadını,
açık adresini yazacaktır.
b) İstekliler:
1-Yukarıda (a) maddesinde belirtilen mezkür teklif mektubunu havi kapalı ve mühürlü zarfı.
2-5.maddede yazılı geçici teminat mektubunu veya diğer değerlerin vezne makbuzu ile 3-4 maddede gösterilen bütün
diğer vesaik ve belgeleri,
3-İhale şartnamesi ve sözleşmesi ile 16. maddede yazılı bütün ihale evrakının her sayfasını imza layıp ikinci bir zarf içine
koyarak mühürleyecekler ve bu zarfın üzerine yalnız idarenin açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğunu yazacaklardır.
9-TEKLİFLERİN AÇILMASI:
Mevcut isteklilere ait teklif mektupları idarenin Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğine göre teşkil edilecek İhale
Komisyonunca isteklilerin (özel şartnamede aksi belirtilmedikçe) gıyabında açılır.
10-ŞARTNAMELER DIŞINDA HÜKÜMLER İÇEREN EDEN TEKLİFLER:
Bu ihale şartnamesi ve ekleri hükümlerine uygun olmayan şartname ve ekleri dışında kalan şartları içeren teklifler
dikkate alınmaz. Yeterlilik alamamış tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmaması komisyon yetkisi içindedir.
11-İSTEKLİNİN TEKLİFİNDEN DÖNMESİ HALİ:
İstekliler teklif evrakını idareye verdikten sonra tekliflerinden geri dönemezler ve 15.maddede belirtilen opsiyon
süresi içinde idareden hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. Opsiyon süresi içerisinde teklifinden geri dönecek isteklinin
geçici teminatı protesto çekmeye, ihtara ve mahkemede hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, idarece gelir kaydedilir.
Ayrıca idarenin bu yönden uğrayacağı zarar, ziyan ve fiat farkını istekliler ilk talepte nakden ve defaten ödemeye
mecburdur.
12-İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE BOZULMASI:
a) İhalenin kesinleşmesi ve sözleşme akti:
İdarece uhdesinde ihale kararlaştırılan istekliye, opsiyon süresi içerisinde tebligat yapılır. Bu şekilde ihale kesinleşir.
İhalenin kendisine tebliğini müteakip istekli engeç 10 takvim günü içinde kesin teminatı idareye tevdi ile sözleşmeyi
imzaya ve idarece aksi istenmedikçe noterliğe tescil ettirmeye mecburdur. Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenir ve
idareye tevdi edilir.
İstekli dilerse kendisine bir suret verilir. İhale kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedellere sözleşme hükümleri
dışında zam yapılmayacağı gibi indirim de yapılamaz.
13-İDARENİN SÖZLEŞME AKTİNDEN SARFI NAZAR ETMESİ:
İhale kesinleştikten sonra idare mali sebeblerden dolayısıyla sözleşme aktinden sarfınazar ettiği takdirde idare
durumu yazı ile yükleniciye bidirir ve teminat mektubu için harcamış olduğu banka masrafları, teminat mektubu ile
birlikte geri verilir. Yüklenici başkaca hiçbir masraf ve kâr mahrumiyeti talebinde ve bu sebebe bağlı zarar ve ziyan
talebinde bulunamaz.
14-KESİN TEMİNAT:
Kesin teminat 6. maddede belirtilen değerlerden herhangi biri olmak ve Amasya Şeker
Fabrikası A.Ş. emrine tanzim edilmek kaydi ile verilen teklif tutarının %10 oranında olup, 13.madde gereğince idareye
tevdi edilerek sözleşmenin ilgili maddesine derç olunur.
Yüklenicinin yapmakta olduğu işlerin parasal tutarı ihale bedelini geçtiği takdirde kesin teminat artan iş veya
eskalasyon fiat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılacaktır. Yıllık ödenek durumu dikkate alınarak artan bedel
oranında istekli yıllık ödeneğin idarece kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde hak teminatını
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idareye verecektir. Aksi takdirde fark teminat bedeli ilk hakedilişden kesilir. Keşfin veya yıılık ödeneğin azalması halinde
kesin teminat miktarı azaltılmaz.
15-OPSİYON:
Teklifler, ihale tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacak ve teklif sahibi bu süre içerisinde idareden her ne
şekilde olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.
16-İHALE DOSYASININ LİSTESİ:
1-İhale şartnamesi,
2-İş Güvenliği Şartnamesi
3-Sözleşme,
4-Teklif Formu.
Yukarıda belirtilen belgeler karşılıklı olarak imzalanır ve tümü birden sözleşme yerine geçer.
Yukarıda yazılmış olan bütün liste, cetvel ve şartnameler idarenin ve sözleşme anında mevcut en son yayın olup, ihale
dosyasında olsun veya olmasın dosyanın doğal ekleridir.
Dosyada olmayan hususlar için idarece uygun görülecek ilgili diğer resmi kuruluşların yayınlarından yararlanılacaktır.
17-SERVİS YOLLARININ YAPIMI VE SÜREKLİ BAKIMI:
Fabrikaca ihaleye çıkarılan meydan hizmetleri yürütülmesinde, yükleme-boşaltma- taşıma kapsamında olan ve fabrika
dışına taşınacak çeşitli cins fabrika atıklarının (pancar fire toprağı, pres filitre toprağı, ot, taş, kazan curufu vb.
malzemeler) idarece gösterilecek boşaltma yerleri ile kaplamalı yol arasında kalan arazi yollarının yapımı ve sürekli
bakımı, işi alacak yükleniciye ait olacaktır.
İdarenin atık malzeme dökümü yerlerine her türlü hava şartlarında girilebilmesini teminen yapılması gereken ham
yolların yapımı için, işi alan yükleniciye ek bir para ödenmesi söz konusu değildir. Yüklenici kendi olanakları ile
malzeme döküm noktalarına ulaşarak, taşıdığı atıkları döküp düzeltecektir. Bu bakımdan ihaleye katılacak yüklenici
firmalar ihaleden önce idare yetkililerinden, dışarı taşınacak malzemelerin döküm yerlerinin gösterilmesini isteyerek,
taşıma yapabilmesi için yapacağı yolların uzunluk ve kendisine maliyetini hesaplayıp, taşıma tekliflerini bunu hesaba
katarak vereceklerdir.
18-YETKİ:
4734 sayılı Devlet ihale yasasına bağlı olmayan idaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte
tamamen serbesttir.
19-CEZAİ MÜEYYEDE SORUMLULUĞU:
Yüklenici tarafından fabrika dışına taşınacak çeşitli cins fabrika atıklarının (pancar fire toprağı, pres filitre toprağı, ot,
taş, kazan curufu vb. malzemeler) idarece gösterilecek boşaltma yerleri dışında ki her hangi bir alana dökümünün
yapılması talep edilir ise, dökümün yapılacağı alanın yasal sahibinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden döküm
yapmayı düşündüğü atığın ilgili alana dökülebileceğine dair yasal izini alarak ilgi yazının bir suretiyle ile fabrika idaresine
yazılı müracaat eder. Fabrika idaresince yükleniciye müsaade edilen veya edilmeyen alanlara yapılacak dökümlerden ve
ilgili alanlardaki olası her türlü kazada fabrikaya rücu edilen her tür cezayı (maddi ve manevi) ödemeyi koşulsuz olarak
kabul eder.
20-KABUL VE TEYİD:
İşyerini ve yapılacak işleri, taşımanın yapılacağı yeri, işin özelliklerini, yerinde inceleyerek gördüm. Bütün ihale
dosyasını, Sözleşmeyi, ihale şartnamesini, İş güvenliği şartnamesini, okudum ve inceledim hükümleri aynen kabul ve
teyit ederim.
Not: Her ne şekilde olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamaz.

Ek: Teklif Formu (1 Sayfa)
Sözleşme (5 Sayfa)
İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesi (7 Sayfa)
YÜKLENİCİ

ŞİRKET
AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
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