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KİREÇTAŞI TEMİN VE NAKLİYE ŞARTNAMESİ 

 

Fabrikamızın 2018/2019 yılı kampanya ihtiyacı   ± % 30 toleranslı 28.000 ton Kireçtaşının sağlanması, 

fabrikamıza nakliyesi,  fabrika sahasında ilgililerce gösterilecek yere ve tarif edilen şekilde istif hizmeti işbu 

şartnamemiz ve ilişik sözleşme örneği esasları dahilinde yapılacaktır. 

 

1- İHALE YERİ VE ŞEKLİ : 

İhale Amasya Şeker fabrikasında  kapalı zarf usulü ile veya lüzumu halinde açık eksiltme ve  pazarlık suretiyle 

yapılacaktır. 

İhale şeklinin tesbit ve tayini Şirketin ihtiyarında olup, Şirket dilerse  ihale kesinleşinceye kadar, isteklilerin 

birini, bir kaçını yada tümünü davet ederek yeni teklifler istemeye yetkili olacaktır. 

 

2- TEKLİF VERİLME TARİHİ VE OPSİYONU : 

Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek engeç   …………………. günü saat  

…………… ‘a kadar  …………………… Fabrikamız MUHABERAT SERVİSİNE bu şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde kapalı zarf halinde tevdi edilmiş olacak. 

 

 Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyeceği gibi postada vuku bulacak gecikmeler de 

dikkate alınmaz ve bu nedenle Şirket hiçbir şekilde sorumlu olmaz. 

 Teklifler şartnamedeki, son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle  opsiyonlu olacak ve 

teklif sahibi bu müddet zarfında her ne suretle olursa olsun teklifinde rücu edemiyecektir. 

 

3- TEMİNATLAR 

İhaleyi iştirak edecek müteahhitler tekliflerle birlikte : 

- Teklif  tutarının % 5’i  nisbetinde geçici teminat 

      - Yapılacak ihale neticesinde hizmetin ifa garantisi olarak akdedilecek sözleşmeyi müteakip 3 takvim günü 

içerisinde yükümlenilen hizmet tutarının % 10’u nisbetinde kati teminat mektubunu Şirkete tevdi edeceklerdir. 

 Teminatlar BANKA TEMİNAT MEKTUBU, DEVLET TAHVİLİ veya NAKİT olabilir . Kat’i teminat 

mektubunun süresiz, geçici teminat mektubunun teklif tarihinden itibaren en az 30 gün süreli olması zorunludur. 

Her ne sebeble olursa olsun müteahhit teminat mektupları üzerine ihtiyati tedbir kararı aldıramaz. 

 Nakit olarak yatırılacak teminat, makbuz mukabili ……………. Şeker Fabrikamız veznesine yatırılacak 

ve bu makbuz teklif mektubuna eklenecektir. 

 Geçici teminat;  sözleşmenin imzalanmasından ve kat’i  teminatın Şirketimize ibrazından sonra kat’i 

teminat ise sözleşmenin  iligili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde iade edilecektir. 

 Yapılacak ihbarları müteakip 3 iş günü içerisinde sözleşme akdine icabet etmeyen veya kati teminatını 

getirmeyen isteklinin herhangi bir ihbar ve hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın geçici teminatı irad 

kaydedileceği gibi Şirketin bu hizmeti bir başkasına yaptırması halinde doğacak fiyat farkı ile bilumum zarar ve 

ziyanını da müteahhit derhal karşılamakla yükümlü olacaktır. 

 

4-TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA 

    EKLENECEK BELGELER : 

 

a)- Tekliflerin düzenlenmesi 

      İhaleye iştirak edecek firmalar : Teklif fiyatlarını hem rakam hemde yazı ile yazıp işbu şartname ve 

sözleşmeyi tamamen okuyup kabul ettiklerini belirtir bir şekilde düzenleyecekleri teklif mektuplarına aşağıdaki 

belgeleri ekleyeceklerdir. 

 

b)- Teklif mektubuna eklenecek belgeler : 

      Teklif mektubuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. 

 -Geçici teminat (Banka teminat mektubu, Devlet tahvili veya  yatırılan nakit meblağa ait vezne 

makbuzu), 

 -Fabrikadan alınacak yeterlilik belgesi, 
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 -İşbu şartname ile sözleşme tasarısının, bunların okunup incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul 

edildiği anlamını taşımak üzere, her sayfası isteklinin kendisince yada temsile yetkili kişilerce imzalanması 

suretiyle işbu ihale evrakı, 

      Bir zarf içerisinde konulacak ve zarf üzerine AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. adresi ile  

  

                 = KİREÇTAŞI TEMİN VE NAKLİYE TEKLİFİDİR.= 

 

ibarelerini yazıp 2. Maddede belirtildiği gibi kapalı zarf halinde ihale gün ve saatinden önce Amasya şeker 

Fabrikasına tevdi edeceklerdir. 

 -Şirketce talep edilmeden yapılacak fiyat indirim teklifleri ile ihale şirketce karara bağlandıktan sonra 

yapılacak fiyat indirim teklifleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. 

 

c)- Yeterlilik Belgesi Verilmesi : 

       Şartname konusu işin ihalesine iştirak etmek isteyen kişi ve kuruluşlar,teklif verme gününden evvel 

aşağıdaki belgelerle Fabrikaya müracaat ederek, yeterlilik belgesi almalıdırlar. 

 -İsteklinin bağlı olduğu Ticaret Odasından, teklif verme gününden en geç 15 gün önce alınmış Ticaret 

Siciline kayıtla halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge 

 -İstekli bir ortaklık ise, teklif mektubu, şartname ve sözleşme altındaki imza yada imzaların, Şirketi 

temsile yetkili kişi yada kişilere ait olduğunu gösterir Noterden tasdikli belge 

 -İsteklinin teklif verme tarihine kadar yapmış olduğu ve halen taahhüdünde bulunan benzeri (ihale 

miktarı işin en az % 70’ini eşit  sürede yapmış olmalıdır.) taş istihraç ve taşıma işlerini gösterir ilgili  

kuruluşlardan alınmış onaylı belge 

 -İsteklinin teklif verme gününde elinde bulunan ve bizzat üzerine kayıtlı taşıma vasıtalarının plaka 

numaralarının ve tonajlarını, yükleyici ve özelliklerini, kompresör, kırım, elek, v.s. araç ve gereçlerin 

özelliklerini gösterir liste 

 Fabrikadan yeterlilik belgesi alamamış olanlar ihaleye iştirak edemezler 

 Yeterlik belgesi ihale komisyonu tarafından verilir. Komisyon ilgililer için gerek evrak üzerinde gerekse 

dilediği müessese ve şahıslar nezdinde araştırma yapar. Uygun görülmeyenlere yeterlik belgesi verilmez. 

 

5- ŞARTNAMEYE UYMAYAN TEKLİFLER 

      Şartname ve sözleşme örneği dışında kalan şartlar ileri sürülerek verilmiş olan teklifler ile şartname ve 

sözleşme örneğine uymayan  yada 4. Maddede sayılan belgelerden bir yada bir kaçını  

ihtiva etmeyen teklifleri, nazarı dikkate alıp almamak veya noksan belgeleri tamamlatmak şirketin takdirinde 

olup, istekliler şirketin takdir hakkını kullanmasından dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. 

 

6- ANLAŞMAZLIKLAR 

     Bu ihaleden doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözüm yeri Suluova Mahkeme ve İcra Daireleridir. 

Anlaşmazlık halinde Şirket Defter kayıt ve belgeleri esastır. 

 

7- GİDERLER 

     Hizmetin ifasına ait her türlü vergi, resim (kireçtaşı rüsumu dahil) sözleşme ve ihale karar pulu masrafları ile 

gerekirse noter masrafları nakliyeciye, Katma Değer Vergisi Şirketimize ait olacaktır. 

 

8- Bu teklif isteme şartnamesi ve ekli listeler sözleşmenin tamamlayıcısı olup, onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

9- 4734 sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya hizmeti 

dilediğine yaptırmakta serbesttir. 

 

 

        AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

         GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Ek : 5 Sayfa  Sözleşme (Tasarısı) 

  

 


