AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

FABRİKA MEYDAN HİZMETLERİ (YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA) İŞİ İHALE SÖZLEŞMESİ
1-Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme metninde AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. “Şirket ………………
……….. adresinde ikamet eden ……………………………………………. “Yüklenici” olarak anılacaktır.
2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Şirketin Adresi: Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi No:2 Suluova/AMASYA
olup,
Tel no: 0358 417 25 11
Faks no: 0358 417 25 17
Elektronik posta adresi: amasyaseker@amasyaseker.com.tr dir.
2.2. Yüklenici Adresi ………………………………………………
Tel No: …………………
Faks No: ……………………
Elektronik posta adresi (varsa): ...........................................................dir.
2.3. 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.
2.4. 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.
3-İHALEYE KONAN İŞİN TANIMI:
Fabrika meydan işlerinden olan, meydan tesislerinde hareket gören, üretimde yardımcı olarak tüketilen
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 ve gerektiğinde Fabrikamızda kullanılacak iş makinalarının kiralanması işi, firmaya
ait fiyat teklifi doğrultusunda, iş bu 5 (beş) sayfa sözleşme, 5 (beş) sayfa şartname ve 7 (yedi) sayfa İş Sağlığı ve
Güvenliği Özel Şartnamesi hükümlerine göre yaptırılacak olup sözleşme eki, şartname ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Özel Şartnamesi bir bütün olarak telakki edilecektir.
Fabrika meydan işlerinden olan, ±%40 toleranslı meydan tesislerinde hareket gören, üretim hammaddesi
pancarın ağarlıklı kuru sistem yer bandına veya gerekirse devirmeden fabrikaya işletmenin istediği miktarda,
şekilde ve 24 saat süreklilikte verilmesi, üretimde yardımcı olarak tüketilen 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 işidir.
❖ Değişik cins kömürlerin yükleme-taşıma ve kömür hazırlama mahelline boşaltma, kömür bunkerine verme işi
(Fabrika stok sahasından kömür hazırlama mahalline taşıma)
❖ Kok Kömürünün yükleme taşıma ve kireç ocağı bunkerine boşaltma işi (fabrika stok sahasından kireç ocağı
bunkerine verme)
❖ Kireç taşının yükleme taşıma ve kireç ocağı bunkerine boşaltma, toplama işi (fabrika stok sahasından kireç
ocağı bunkerine verme)
❖ Pancar fire toprağının toplama, yükleme-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme işi (sırıklı mevkiiindeki
fabrikamız döküm sahasına boşaltma)
❖ Filitre pres toprağının taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme işi (sırıklı mevkiiindeki fabrikamız döküm
sahasına boşaltma)
❖ Ot tutucudan çıkan ot, taş tutucudan çıkan taş, kireç dairesi atığı yüzdürme suyu separatörü atığı vb.
Malzemelerin toplama, yükleme-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme işi (sırıklı mevkiiindeki fabrikamız
döküm sahasına boşaltma)
❖ Kum tutucudan çıkan kumun yükleme-taşıma-boşaltma ve istifleme işi
❖ Kireç Ocağı Bunkerinden ve ocaktan çıkan kireç atığı, taş ve Separatörden çıkan katı atıklar
❖ Kireç ocağı bunkeri altından çıkan kok tozunun istif yerine taşınması ve istiflenmesi işi
❖ Kömürün kasalı kamyonlardan kepçe ile itilerek stok sahasına boaşltılması, toplanması, düzeltilmesi,
sıkıştırılması ile damperli kamyonlardan boşaltılan kömürün toplanması, düzeltilmesi, sıkıştırılması
❖ Üretim hammaddesi pancarın ağarlıklı kuru sistem yer bandına veya gerekirse devirmeden fabrikaya işletmenin
istediği miktarda, şekilde ve 24 saat süreklilikte verilmesi. (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 mt. Mesafede muhtalif yerlerde stoklanmış olabilceğinden kamyonla taşınarak yer bandına verilecektir.)
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❖ Paketlenmiş yaş küspenin paketleme makinasının ağzından alınıp stok alanına nakledilmesi
❖ Paketlenmiş yaş küspenin stok alanından nakil araçlarına yüklenmesi
❖ Yaş Küspe havuzundan açık yaş küspenin nakil araçlarına yüklenmesi
❖ Taş ocağından direk kireç ocağına taşınan kireçtaşının kireç ocağı bunkerine verilmesi
❖ Kömür ocağından direk kazan dairesine taşınan kömürün kömür bandına yüklenmesi
4-İŞİN SÜRESİ:
Taşımalar 24 saatlik sure içinde, idarenin belirleyeceği belirli aralıklarla gerçekleştirilecektir. Sözleşme 2019/2020
pancar kampanyası ve 2020 yılı revizyon dönemini kapsayacaktır. Pancar kampanya başlangıçı …. /09/2019 olup,
bu tarihlerdeki değişme şirketimize fazladan yükümlülük getirmeksizin yüklenicinin sorumluluğu devamını
gerektirir.
5-TEKLİF BİRİM FİYAT KAPSAMI VE FİAT FARKLARI:

a) Yüklenici, fabrika sahası içindeki hareket gören bir ton malzemenin ihale şartnamesindeki yer ve uzaklıklara
taşınması (Toplama, Yükleme-boşaltma-taşınan yerde düzeltme ile figüre dahil) işlerinin herbiri için verilen fiyat
teklifi dönem sonuna kadar sabit olup hiç bir şekilde değiştirilemez. Bu iş ekli fiyat cetvelinde gösterilen işlerin
toplamı ……………….TL dir
Ancak,
-Taş ocağından direk kireç ocağına taşınan kireç taşının, kireç ocağı bunkerine verilmesi fiyatının (teklif
formu 1-c) %50 oranında
-Kömür ocağından direk kazan dairesine taşınan kömürün, kömür bandına yüklenmesi fiyatının (teklif
formu 1-a) %50 oranında hesaplanacaktır.
b) Akaryakıt fiyat farkı, ihale konusu işlerden, aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde hesaplanarak (son teklif
tarihindeki Suluova’daki akaryakıt fiyatı- KDV hariç- baz fiyat kabul edilerek) ödenir.

b-1) İşin süresi içinde malzemelerin taşınmasından doğan akaryakıt fiyat farkı aşağıda belirtildiği gibi
hesaplanacaktır. Taşımaların gerçekleştiği döneme ait akaryakıt fiyat farkı (son teklif tarihindeki Suluova’daki
akaryakıt fiyatı- KDV hariç- baz fiyat Kabul edilerek) hesaplanır ve ödeme buna göre yapılır.
Son teklif tarihindeki Suluova’daki akaryakıt fiyatı baz alınacaktır. Bundan sonra iş süresince akaryakıt
fiyatında artış veya azalış olursa, baz fiyatla aradaki Fatura kesme tarihindeki fark, aşağıda verilen usulle göre
hesaplanarak, yüklenici hakedişine eklenir ya da hakedişten kesilir. Taşıma işlerinde uygulanacak akaryakıt fiyat
farkının hesaplanması:
Taşıma işlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabında kullanılacak kriter ve miktarlar
aşağıda belirtilmiştir.
1 Ton* kilometreye giden mazot (motorin) miktarı
(Sadece dolu gidiş için) = 0.0788 litre
1 Ton* kilometreye giden benzin miktarı
(Sadece dolu gidiş için) = 0.09375 litre
(Ton)
A Taşınan malzeme miktarı
(Km-Sadece gidiş mesafesi)
B Taşıma Uzaklığı
TL/Lt. (İşyerine en yakın satış yerindeki fiyat)
C Yakıtın zamlı fiyatı
TL/Lt (Son teklif tarihindeki, işyerine en yakın yakıt satış yerindeki yakıtın KDV Hariç
D Yakıtın zamsız fiyatı
TL (KDV hariç)
F Akaryakıt fiyat farkı
Mazot (motorin) için
F= A * B * 0. 0788 (C-D)
Benzin için
F= A * B * 0. 09375 (C-D)
(Taşımaya esas malzemelerin her biri için bu hesap ayrı ayrı yapılarak daha sonra toplam fark bulunur.)
b-2) Tarif edilmiş bütün işlerin karşılığı (kepçe kiralama dışında) olarak kepçenin tükettiği mazota sadece ;100-ton
kömürün kazan dairesine teminine karşılık 30 lt mazot tüketimi baz alınarak yakıt fiyat farkı ödenir.
Son teklif tarihindeki Suluova’daki akaryakıt fiyatı- (KDV hariç) baz fiyat Kabul edilecektir. Örneğin 10 Günde
Kazan dairesine 4,000-ton kömür Temin edilmişse kepçenin yaptığı tüm işler için toplam 30*4,000/100 =1,200 lt.
Mazot farkı hesaplanarak ödenir. Bu hesaptan bulunan mazot miktarı için ödenecek fiyat farkı dışında başkaca bir
zam talebinde bulunulamaz.

b-3) Kepçe kiralamalarında ise, her çalışma saati için 6 litre mazot tüketimi esas alınarak hesaplanan
Akaryakıt fiyat farkı ödenir. Örneğin 10 gün içinde kepçe kiralama süresi 50 saat ise: 50*6= 300 lt. için
akaryakıt fiyat farkı ödemesi yapılır. (Son teklif tarihindeki Suluova’daki akaryakıt fiyatı- KDV hariç- baz fiyat
Kabul edilecektir.)
6-ARAÇLAR VE CEZAİ DURUM:
İhale şartnamesinde belirtilen yeterlilik belgesi başvurusu sırasında aşağıda belirtilen araçlar beyan ve
taahhüt edilerek işin ifâsı süresince işyerinde sürekli faal olarak bulundurulacaktır. Başvuru tarihinden en fazla
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10 gün önceden düzenlenmiş belgelerle idarece istenen araç bildiri beyanını veremeyen başvuru sahiplerine
yeterlilik belgesi verilmez.
Pancar Kampanyasında
Yeterlilik belgesi ve işin yapımı
için idarece istenen aracın cinsi
ve kapasitesi
Damperli kamyon (15 ton)
Loader(Yükleyici) (1 1/2 yrd)
Loader(Yükleyici) (1 1/2 yrd)**
Bekoloder (Kazıcı-Yükleyici)

Araç sayısı ve mülkiyet durumu
6 Adet (kendi malı veya taahhüt)
3 Adet (ikisi kendi malı diğer ikisi kira olabilir.)
1 Adet
2 Adet

İşin yapımı süresince aracın Işbaşında
bulundurulmaması halinde günlük
cezalar TL/gün –adet veya TL/Saat
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat

** Yukarıda belirtilen, bulundurulması gerekli kamyon ve iş makinesi sayıları yapılacak işler için minimum
düzeyde tutulmuş olup, pancarın yer silolarından çekilmeye başlanması veya yapılacak işlerin yetiştirilememesi
durumunda arttırılır. Amaç ihale şartlarında belirtilen işlerin aksatmadan zamanında yapılması olduğundan, gerekli
araçları temin etmek müteahhittin sorumluluğundadır. Esas olan işin gereğince zamanında yapılması olup, işlerin
ifası için müteahhit gerekli araçları sağlamak zorundadır
** 3 adet normal yükleyiciye ilave olarak yer silosundan yer bandına pancar verme işinde kullanılmak üzere 1 adet
özel ağızlıklı (özel ağızlık imalinde fabrika imkanlarınca yardımcı olunacaktır. Fabrikanın vereceği ölçülere göre
ağız yapılacaktır.) Yükleyici bulundurulacaktır. Bu yükleyici sadece yer silosunda bulunacak olup diğer meydan
işleri için kullanılmayacak ve yerini terk etmeyecektir.
Yukarda belirtilen araç ve yükleyici sayıları mutlaka çalışır durumda olması gerekli araç sayılarıdır. Araç ve
yükleyicinin arıza yapması durumunda yeni araç ve yükleyici en kısa sürede temin edilecektir. Araç ye
yükleyicinin geçiktiği saat ve gün sayısı üzerinden şartnamemizde belirtilen ceza maddeleri uygulanacaktır.
Revizyon Döneminde
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
1 Adet (taahhüt)
1 Adet (kendi malı veya kira olabilir.) 1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
1 Adet (taahhüt) +1 Adet (Yaş küspe ve
1000,00 TL/Gün veya 150,00 TL/Saat
Bekoloder (Kazıcı-Yükleyici)
Paketlenmiş Küspe satışı bitene kadar)
1-Müteahhit belirtilen tarihte fabrikanın istediği araçlarla işe başlamış olacaktır. Belirtilen günde işe başlamaması
veya işi aksatması halinde gerekli sayıda vasıta, müteahhit nam ve hesabına temin edilecek ve ücreti müteahhitin
istihkakından karşılanacaktır.

Damperli kamyon (15 ton)
Loader(Yükleyici) (1 1/2 yrd)

2-İşi organize edebilecek ve fabrikaca verilecek talimatları uygulayabilecek « ekip başı’lık » yapabilecek nitelikte
en az lise veya dengi okul mezunu yetkili bir eleman sürekli olarak fabrikada bulundurulacaktır. Bu eleman vardiya
Amiri ve meydan sorumlusundan aldığı talimatları uygulayacaktır. Çalıştırılan elemanlar tek tip iş elbisesi ve
ayakkabı giyecekler ve yakalarına tanıtım kartı takacaklardır. Fabrikaca gösterilen yerde soyunup giyinecekler ve
yemeklerini yiyeceklerdir.
7-YER TESLİMİ - İŞE BAŞLAMA- GECİKME:
Taraflarca imzalanan sözleşmenin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren, yer teslimine gerek olmaksızın, 3
gün içinde işe başlayıp verilen programa göre malzeme akışını sağlayacaktır.
Yükleniciden,
a) Zamanında işe başlamama: Her geçen gün için 100.000,00 TL/ gün
b) Verilen proğramı gerçekleştirememesi halinde her bir üniteye, her gün için verilen 70.000,00 TL. /gün ceza
kesilecektir. Ancak bu ceza kesme işi idarenin yetkisindedir. Şöyle ki idare isterse her geçen gün bu cezayı keserek
ekleyebileceği gibi, isterse sözleşmeyi hiç bir yazışmaya gerek duymayarak tek taraflı bozabilir ve işi yüklenicinin
nam ve hesabına yapar veya başka bir yükleniciye yaptırabilir.
8-VERGİ VE FİATLARIN DEĞİŞMESİ:
Yüklenici ihale tarihinden sonra, gerek iş süresi içinde, gerekse herhangi bir şekilde uzayan
süre içinde
taahhütün tamamen bitimine kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve
resimler konulması fiyatların
yükselmesi taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi nedenleri gerekçe göstererek, fazla ödeme yapılması veya süre
uzatılması isteğinde bulunamaz Yükümlülük tamamlanıncaya kadar yıl atlasa da ödemeler verilen teklif üzerinden
yapılacaktır.
9-ÖDEMELER:
Ara ödemeler fiilen işe başlama tarihinden itibaren aylık olarak müteahhit firmaca (bu işte görevli fabrika
yetkilisinin denetiminde) hazırlanacak hakedişlerle yapılacaktır.
Dışarı taşınacak malzeme miktarı için: Hakedişlerde geçecek miktarların tespitinde, fabrika kantarlarında
yapılan tartımların ay sonu icmalleri esas alınacaktır. İş bitiminde ise tüm yıl boyu yapılan tartımların genel icmali
yapılıp, dengeleme hesabı kesin hakedişe alınarak, kontrol denetimini müteakip hesap kapaması yapılır. Müteahhit
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fabrika dışına taşıdığı malzemenin özelliğinden veya hava şartlarından dolayı döküm alanında malzemeyi
kampanya süresince yayamadığı taktirde kampanya sonrası uygun şartlar oluştuktan sonra işi tamamlayacaktır.
Böyle bir durumda müteahhitin teminatı ödenmeyip, işi tamamlayana kadar tutulacak olup, işi tamamladıktan sonra
teminat geri verilecektir. Eğer müteahhit işi yapmaz ise teminat irat olarak kaydedilecektir.
Fabrika içi taşınan malzeme miktarı için: Yapılan işin miktarı fabrika yetkilisi denetiminde yüklenici
firmaca aylık işletme raporları değerlerinden ve diğer yöntemlerle belirlenerek hak edişlere geçirilecektir. Kesin
hesapta işletme kesin raporu üzerinden işlem yapılır. Fabrika sahası içinde yapılan nakliye işinin miktarı işletme
raporları ve tartı fişleri yardımı ile saptanacaktır. Nihai ödemede yine nihai işletme raporu ile ödenecektir.
Fabrikaya verilen pancar miktarı için: Fabrikaya verilen pancar miktarının belirlenmesinde;
1-Fabrika yer bandı meydan sahasına konulan pancar miktarları hesaplanacak olup sabit boşaltmadan ve direk
fabrikaya seyyar boşaltmalar ile verilen pancar miktarı hesaba dahil edilmeyecektir.
2- Fabrika yer silolarına alınan pancardan silo firesi düşülerek ödeme yapılır. Silo firesinin belirlenmesinde bölge
kantarlarında kampanya sonunda oluşan ortalama silo firesi baz alınır ve bu fire düşülerek kesin hesap çıkartılarak
yüklenici firmaya ödeme yapılır.
10-İŞ YASASI VE SOSYAL SİGORTALARA AİT İŞLEMLER:
Bu iş için çalıştırılan işçiler hakkında iş yasası ile sosyal sigortalar yasası ve mevzuatının gerektirdiği
yükümlülükler (İşçi sağlığı, işgüvenliği, sigorta vs) yükleniciye ait olacaktır. İdare bu konuda hiç bir şekilde
sorumlu tutulamaz. Çalışmalar Pancar ve pancar kampanyası sonrası müddetince kesintisiz yürütüldüğünden,
Bayram ve resmi tatil günlerindede çalışmalar devam edecek olup, hizmeti devralacak yeni elaman gelmeden eskisi
iş yerini terk etmeyecektir. -18 Yaşından küçük eleman çalıştırılmayacaktır.
11-YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İŞ KAPSAMINDA KAZA OLURSA:
Taahhüt konusu iş kapsamında çıkabilecek kazalardan ve doğacak zararlardan doğrudan doğruya
yüklenici sorumlu olacağından, kesinlikle alınması gerekli tüm güvenlik önlemlerini hiçbir uyarıya
gerek
kalmadan kendisi alacaktır. Bu hususta yüklenici (fabrikamızın çalışmaları ile zaman zaman aynı iş sahasında
aynı anda çalışma durumlarında olduğundan fabrika çalışanlarına da istenmeyen
bir kazadan direkt sorumlu
olacağından) azami titizliği gösterip iş yerinden ayrılmayacaktır.
12-KESİN TEMİNAT:
Amasya ŞekerFabrikası A.Ş. emrine tanzim edilmek kaydi ile verilen teklif tutarının %10 oranındadır.
Yüklenicinin yapmakta olduğu işlerin parasal tutarı ihale bedelini geçtiği takdirde kesin teminat artan iş veya
eskalasyon fiyat 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 fark
teminatını idareye verecektir. Aksi takdirde fark teminat bedeli ilk hakedilişden kesilir. Keşfin veya yıllık ödeneğin
azalması halinde kesin teminat miktarı azaltılmaz.
Yüklenici taahhütünü tamamen yerine getirip kesin hesabı bitirdikten sonra sosyal sigortalar
bu işle ilgili ilişiğinin kalmadığını belirten yazı getirmesi halinde, kesin teminatını alacaktır.

kurumundan

13-TAAHHÜTÜN YAPILMAMASI VE DEVRİ HALİNDE:
Yüklenici sözleşme yapıldıktan sonra taahhütünden vaz geçerse, protesto çekmeye ve hüküm
almaya
gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi fesh eder. Kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı gelir kaydedilir.
Ayrıca yüklenici bu sözleşme ile icrasını yüklendiği işleri, idarenin yazılı muvafakatı olmaksızın tamamen veya
kısmen başka birine devredemez. Devrettiği taktirde her türlü
sorumluluk yükleniciye ait olmak üzere idare
derhal sözleşmeyi ihtar ve protestoya ve mahkeme kararı almaya gerek kalmadan fesh etmeye ve teminatlarının
tamamını gelir kaydetmeye yetkilidir.
İdarenin zarar ve ziyan ile fiyat farkı tutarı gelir kaydedilen teminat
miktarını aşarsa bu miktar yükleniciden ayrıca talep ve tahsil edilir, teminat tutarını aşmazsa artan miktar iade
edilmez. Sözleşmenin bu şekilde feshinden dolayı idarenin yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar
yüklenicinin mevcut istihkakları, teminattan karşılanamayan zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur. Kesin
teminat ve diğer teminatları iade edilmez.
Yüklenici, bu sözleşmeyi ve ekleriyle tayin ve tesbit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine
getirmediği yahut sözleşmenin icrasından sözleşme ve ekleri ile şartnamede yazılı
hükümlere her hangi bir
şekilde uymadığı veya işi tatil ettiği veyahut idarece verilecek talimatı belirtilecek süre zarfında ifa etmediği veya
idarece yüklenici işi yürütüp zamanında ikmal etmeyeceğine kanaat getirdiği taktirde, idare protesto keşidesine,
mahkeme kararı gibi yasal bir takım işlemlere gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı bozarak feshe yetkilidir.
Sözleşme bu şekilde fesh edildiği taktirde yüklenicinin kesin teminatı ve diğer teminatlarının
tamamı
gelir kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya idarece bizzat yapılması
veya yaptırılması
nedenleri ile arada meydana gelecek fiyat farkı ile yapılacak masraflar tutarı, gelir kaydedilen teminat miktarını
aşarsa bu miktar yükleniciden ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat mikatrını aşmazsa artan miktar geri verilmez.
Sözleşmenin bu şekilde feshinden dolayı idarece yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar yüklenici
mevcut istihkakları, teminattan karşılanamayan zarar mahsup edilmek üzere bloke edilir. Kesin ve diğer teminatları
ise iade edilmez.
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Bundan başka idare gerek görürse, yüklenicinin makina teçhizatı ile alet ve edavatına el koyma yetkisine
sahiptir.
14-İŞ DİSİPLİNİNE RİAYET
Müteahhit ve işçileri iş disiplinine ve kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi halde doğabilecek zarar ziyan ve
hadiselerden müteahhit bizzat sorumlu olup, telafisi cihetine derhal gidilecektir. Müteahhit işçilerden iş disiplinine
uymayan olduğu takdirde iş yerinden derhal uzaklaştırılacaktır.
Çalışan müteahhit işçileri vardiya amirlerinin talimatına istinaden verilen görevi harfiyen yerine getirmek
zorundadırlar. Verilen görevi yerine getirmeyen, karşı gelen işçileri Fabrika çalıştırmama yetkisine sahiptir.
Çalışan işçilerin bilerek veya bilmeyerek zarar vermeleri halinde bu zarar ziyan müteahhidin istihkakından derhal
kesilecek olup, müteahhit buna itiraz edemeyecektir.
15-GENEL ŞARTLAR
Yüklenici bu sözleşme ve eki şartname de tespit ve tayin olunan hüküm ve vecibelerle, bunların getirdiği bütün
mali hukuki cezai ve söz konusu hizmetin ifasını gerektiren bütün hususları etrafı ile incelemiş iş mahallini görmüş
ve deruhte ettiği taahhüdün teferruatına vakıf olmuş iş bu şartname ve sözleşmede yazılı olan hususları kabul ve
tastik etmiş sayılır. Taahhüt sırasında sözlü anlaşmalar yazı ile doğrulanmadıkça hüküm ifade etmez.
Yüklenici yapılacak işe uygun ehil kişileri bulmakla yükümlüdür. Ehil olmayan işçilerin fabrikamıza bir zarar
ve ziyanı olduğu takdirde müteahhide tebligatta bulunularak be zarar ve ziyan kendisinden talep ve tahsil
edilecektir. Ayrıca ehil olmayan işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta Fabrikamız yetkili olacaktır. Yüklenici
çalıştıracağı kişilerin isim listesini fabrikamıza verecektir.
Çalışacak personelin giyimi, yemeği ile işe gidiş gelişi müteahhide ait olacaktır. Fabrika yemekhanesi müsait
olduğu takdirde bedeli mukabili müteahhit işçileri Fabrika yemekhanesinden faydalanabilecektir. Yeni ihale
yapılıncaya kadar müteahhit işine bu sözleşme esasları dahilinde devam etmek mecburiyetindedir.
16-UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
İşbu ihale şartnamesinin yorum veya uygulamasından doğabilecek uzlaşmazlıkların hallinde Suluova
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
17-İHALE VE SÖZLEŞME HARÇ MASRAFLARI:
Sözleşmenin aktinden ve uygulamasından doğacak tüm vergi, resim, harç vs. bütün masraflar yükleniciye aittir.
18-YASAL İKAMETGAH:
İstekli aşağıda yazılı adresinin yasal adres olduğunu ve değişikliği yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese
yapılan bütün tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.
19-UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YASAL DELİL:
Uyuşmazlık durumunda idare defter ve kayıtları ile tüm belgeleri H.U.M.K.'nun 287. maddesi gereğince tek
delil ve esas olduğunu istekli kabul eder.
20-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Tarafların sözleşmenin bağıtlanmasından sonraki yazışmaları, sözleşmeyi değiştirmez ve sözleşme
hükümleri hilafına tarafları bağlamaz. Sözleşme, ancak karşılıklı yapılacak görüşmeler sonunda
mutabık
kalınacak ve her iki tarafın değişiklikleri kabul ettiklerine dair açık yazılı beyanlarını belirterek
birlikte
değişiklikleri imza altına almaları ile değiştirilebilir.
21-KABUL VE TEYİD:
İşyerini ve yapılacak işleri, taşımanın yapılacağı yeri, işin özelliklerini, yerinde inceleyerek gördüm. Bütün
ihale dosyasını, sözleşmeyi ve şartnameleri inceledim, hükümleri aynen kabul ve teyit ederim.
Not:
a) Her ne şekilde olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamaz.
b) Dosyada olmayan hususlar için idarece uygun görülecek ilgili diğer resmi kuruluşların yayınlarından
yararlanılacaktır.
Ek: Teklif Formu (1 Sayfa)
Meydan işleri Teknik Şartname (5 Sayfa)
İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesi (7 Sayfa)
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