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PANKOBIRLIK

SINIRLISORUMLU
PANCAR EKICILERI KOOPERATIFLERI BIRLI6I
MITHATPA$A CADDESI NO: 1 9/6
YENiSEHIR / ANKARA

6zii:...........
Genel

MUdUrlUgUnUzce,

............tek1ifidir

Pancar Ekiciled Kooperatifleri igin altnacak soz konusu malzemeleri;

teknik 6zellikleri havi
$artnamenizde belirtilen hususlarr aynen kabul ederek ve ekli anket formunda belirtti!im
vermevi kabul ve taahhiit ederim.
rda belirtilen
olmak

BiRiM TEKL|F F|YATI rL. ( KDV Harig
MALZEMENIN CINSI VE EVSAFI

)

MiKTARI

rihindenitibaren150gUnsiirey|eopsiyon|udur.
Tebligat igin adresimiz, telefon ve faks numaralarlmrz aga$rda belirtilmigtir.
Gere$ini arzederiz.

iMZA - KA$E

TEBL|GAT ADREST

Telefon
Faks

Vergi Dairesi ve No:

Ek Ticaret ve SanaYi Odasr Belgesi
lmza Sirkiileri
Verqi Levhasr 6rne$i
Yetii Belgesi(lnaleye vekil gdnderen firmalar igin)
$artname bedel makbuzu
GeciciTeminat
Ticari $artname(lmzalanmrg olacak)
Teknik $artname(lmzalanmlg olacak)
Anket Formu, Katolo!,
FR-30/00

2013

yrlr iLKBAHAR 2.DoNEMi nttnuemE

ALIMI

rlcnni $ARTNAME VE SoZLEgMESi

1.KONU:
Ekli listede belirtilen malzemelerin altmt.
2- TARAFLARIN KISA HUVIYETLER|:
igbu gartnamede Mithatpaga Caddesi No: 19

| 6 Yenigehir /ANKARA adresinde

ikamet eden Srnrrll Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli$i
krsaca PANKOBiRLiK'
adresinde ikamet
'FiRMA' olarak anrlacaktrr.

eden........

ve ba$lt kooperatifler
klsaca

3-EVSAF VE MIKTAR:

Ekli listede belirtilen miktarda ve bu miktarlara gore +/- o/o 25 tolerans Pankobirlik
opsiyonunda olmak izere ihale sonucunda Pankobirlik' in talep edece$i miktardtr. Talep
edilen bu miktarr, Pankobirlik, sevk tarihinin bitiminden sonraki 30 (otuz) gUnlUk sUre
igerisinde o/o 25 orantnda artttrmaya yetkilidir.

a-FivRt:

Firma teklif mektubunda agrk adresi yazlt deposunda, kamyonda ve en yaktn D.D.Y.
istasyonunda vagonda teslim esasr veya nakliye dahil teslim esast Uzerinden teklif
fiyatlarr n t verecektir.
Firma sevk rincesi iidemeli,pegin(7 giin), 30 gtinlfik, 60 giinliik, 90 gi,inliik ve
120 gtinliik 6deme opsiyonlarrnr g1z dnUnde bulundurarak ayn ayrl fiyat teklifinde
bulunacakttr.
Teklif edilen fiyatlar sabit olacak ve teslimatrn hitamrna kadar her ne suretle olursa
olsun fiyat artrgr talep edilmeyecek, ancak firmaca teklif tarihinden itibaren 365
(UgyUzaltmrgbeg) gUn igerisinde malzeme fiyatlartnda herhangi bir indirim yaptldt!tnda aynt
inAirim Pankobirlik' in satrn aldr$r malzemelere de uygulanacaktrr. Ayrlca, firmanln zaman
zaman uygulayabilecegi kampanya vs. adlar altlnda daha dUgUk fiyat ve iyilegtirilmig
gar1arda satrg yapmasr halinde bu uygulama Pankobirlik' in sattn aldt$t malzemelere de
aynen yansttt lacaktt r.
Firmantn, teklif etti$i mamUlleri igin, T.C. Grda,Tartm ve Hayvanctltk Bakanlt$tndan,
Merkez Bankasr Fiyat Kontrol Komitesinden, T.C. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlt$tndan
veya T.C.Maliye Bakanhgrndan ve di$er Resmi Kuruluglardan altnmtg tescilli toptan ve
peiakende sailg fiyatlarr var ise teklifinde bu hususu da belirtecek ve ilgili mercilerden
a I nm g tasd ikl i fiyat belgelerin in fotokopi lerini teklife ekleyecektir.

-

I
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s-TEMiNATI
Tekliflerle birlikte teklif tutannrn o/o 5' i nispetinde 31 Mays 2013 tarihine kadar
gegerli gegici teminat; siparigi mUteakip en geg o-n iS gUnU igerisinde de siparig tutartntn %
iOi, niJpetinOe 91.12.2013 tirihine kadar gegerli kat'i teminat Pankobirlik' e verilecektir.
Gegici teminatt ihtiva etmeyen teklifler dikkate altnmayacaktlr'
Kat,i teminatrn suresi igerisinde Pankobirlik'e tevdi edilmemesi halinde, tekliften rUcu
edilmig addedilerek gegici teminat irad kaydedilecek ve 13. ncU madde hUkmU aynen
uygulanacakttr.
Teminatlar; TUrk parast ya da yabancr para geklinde nakit, banka teminat mektubu
veya Devlet tahvili olabilecektir.
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6- SIPARiSiN YURURLU6E GiRMESI:
Pankobirlik' ge kabul edilen teklif gartlarrna ve $artnamemiz hUkUmlerine uygun
olarak verilen siparigi teklif sahibi de aynen kabule mecburdur.
7-MUAYENE:

Malzeme, gerek imaldt esnasrnda ve gerekse imalAttan sonra Pankobirlik teknik
elemanlarrnca kontrol edilecektir. Bu maksatla; firma, ilk partinin sevkinden 6nce
Pankobirlik' e bildiride bulunacak ve bu parti Pankobirlik' in kontrol ve kabulUnden sonra
sevk edilecektir.(ihtiyag halinde Pankobirlik tarafrndan gerekli kontroller Kooperatif Satrg
malazalarrndan alrnacak numuneler Uzerinden yaprlabilecek olup, bu gibi durumlarda
firmaya sevk izni verilerek, Kooperatif satrg ma$azalarna sevk edilen UrUnlerden altnacak
numuneler kontrol edilebilecektir.) Yaprlan kontrollerde gerek teknik gartnamemize, gerek
TSE Standartlanna, gerekse di$er yasal mevzuata ayktrt hususlartn tespit edilmesi halinde
firma sevk edilen bu UrUnleri de$igtirmekle mUkelleftir.
i9 bu ticari gartname ve sozlegme konusu olan malzemeler tUm imalat ve malzeme
hatalarrna kargl en az 2 (iki) yrl sUreli olarak Firma Garantisi alttnda bulunacak olup, bu
Garanti sUresi ise soz konusu malzemenin Pankobirlik taraftnda ilgiliye sattgtndan itibaren
baglayacaktlr. Sdzlegme konusu mahn Pankobirlik'ge sattgtndan itibaren altctya, sdzlegme
konusu malzeme satrgr neticesinde ilgili malzemede yer alan aytp ve hatalar nedeniyle
yaprlmak zorunda kalrnacak tUm ddemeler ile tazminatlarr ise Firma, Pankobirlik' e ilk yazrlr
talebi halinde ddemeyi gayri kabili rUcu kabul, beyan ve taahhUt etmigtir.
Muayene ve kontrol edilmeyen veya kontrol edilmesine ra$men malzemelerin
kooperatiflere sevkinden sonra kooperatiflerimizce veya altcllar taraftndan teknik evsafa
uygun olmadr$r tespit edilen s6z konusu ayrplt malzemeler igin TUrk Ticaret Kanunu'nun
25t3 UncU maddesi ile TUrk Ticaret Kanunu ve Borglar Kanunu'nun ilgili hUkUmleri
uygulanacakttr.

imalatta kullanrlan malzemeler ve imalat seyri Birli$imiz elemanlartnca gegitli
safhalarda kontrol edilecektir, mahallinde yapma imkanr bulunmayan test ve deneyler
Birligimizce uygun gdrUlen yerlerde yapttrtlacaktlr. Test ve tahlil Ucretleri firmaca
kargrlanacakttr.
8-SIGORTA:

Naklive siqortasrnr temin maksadr ile firma. sevkivat iincesi ilqili kooperatif ile
irtibata qecerek. Kooperatifin belirtmis oldudu siqorta sirketine derhal faks ile
britdirimde bulunacaktlr. Zamanlnda vaprlmavan ihbarlarln sorumluludu firmava ait
olacakfir.
nakliyesi srrasrnda hasar gdrmesi halinde; hasarlt malzemenin ve Sigorta
$irketince kooperatife ddenecek sigorta hasar tazminatlntn firmaya iadesi kaydt ile, firma
hasarlr malzemenin yerine derhal yenisini ilgili kooperatife gdnderecektir.
-Ma1n
Ancak; nakliye dahil teslim esasl Uzerinden teklif verilmesi halinde malzemelerin
teslim yeri Pankobirlik'e ba$h ilgili kooperatiflerin merkezi veya sattg ma}azalandtr. Tahmil,
nakliye ve nakliye sigortasr firmaya aittir. Tahliye Pankobirlik' 9e yapilrtlacakttr.
9-AMBALAJ:

t*atzemenin usulune uygun gekilde ambalajlanmast esasttr. Ancak, Pankobirlik' 9e
6zel ambalaj talep edilebilecegi dikkate ahnarak, tekliflerde 6zel ambalaj Ucretleri de ayrlca
belirtilecektir.
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1O-SEVK|YAT:

Malzeme, Pankobirlik'in siparig yazrsrnda belirtilecek gekle g6re, firma tarafrndan
nakliyeci vasrtasrna ya da navlun havale olarak D.D.Y.'na (Vagonda) teslimen veya
firmanrn nakliye dahil teslim esasr Uzerinden teklif vermesi halinde firma tarafrndan bildirilen
yere sevk edilecektir.
11. SURE TEMD|D|:
Hukuki mevzuatrn tanrdr$r forsmajdr halleri harig, firmaca teslim sUresinin uzatrlmasr
talep edildi$inde Pankobirlik bu talebi kabul edip etmemekte serbest olacaktrr.
MUddet uzatrlmasrna iligkin talep kabul edilmemesine ra$men sevkiyatrn gecikmesi
halinde; Pankobirlik akdi feshederek teminatr irad kaydetmekte ve geciken her gUn igin
geciktirilen partinin tutarrnrn Vo 0,2 (bindeiki)'sini cezai gart olarak uygulamakta serbest
olacaktrr.
12.ODEME:
Pankobirlik'ge tespit edilen sevk programr gere$ince kooperatiflerimize gonderilecek
malzemenin teknik evsafrna uygun olarak kooperatifge teslim ahnmasr kayrt ve gartr ile
bizzat kooperatiflerimiz tarafrndan malzemenin tesellUmUnU mUteakip en geg 30 gUn iginde
6deme yaprlacaktrr. Ayrrca; firma sevk dncesi ddemeli,pegin (fatura tarihinden itibaren 7
gUn iginde odeme),3O gUn, 60 gun , 90 gUn ve 120 gUn Odemeli alternatif teklif verecektir.
Firma kooperatiflerimize sevk edilen malzeme bedellerinden do$an alacaklarrnr UgUncU kigi,
kurum ve kuruluglara temlik edemeyecektir.
Firma vecibelerini tam ve noksansrz olarak yerine getirdi$i halde, malzeme
bedellerinin yukarrda belirtildi$i gekilde zamanrnda kooperatiflerimizce odenmemesi halinde
bu odeme Pankobirlik tarafrndan tekeffUl edilecektir. Ancak 6deme, faturaya istinaden ve
maltn evsafrna uygun olarak tesellUmUnU mUteakip yaptlaca$tndan; firma, faturayr
zamanrnda ilgili kooperatife gdnderecek ve faturaya nakliyeci tesellUm belgesi, nakliye
sigortasr ihbanna iligkin faks sureti ve nakliye D.D.Y. ile yaptlmtgsa buna ait hamule
senedini de ekleyecektir.
Bedelin havalesi igin yaprlacak her tUrlU masraflar firmaya ait olacaktlr.
13- CEZAI $ARTLAR:
Tekliften rUcu edilmesi halinde, gegici teminat, taahhUdUn siparig gartlartna uygun
olarak ifa edilmemesi halinde de siparig iptal edilerek kat'i teminat Pankobirlik' ge irad
kaydedilecek ve gerek tekliften rUcu, gerekse siparigin iptali hallerinde, ihtiyacln ktsmen
veya tamamen 3. UncU gahrslardan temini nedeniyle zuhur edecek fiyat farklart ve sair zarar
ziy antmtz gegici ve kat' i tem i nattan kargt lanacaktt r.
14- piGER $ARTLAR:
a) Postadaki gecikmeler dahil, her ne sebeple olursa olsun sUresi iginde verilmeyen
teklifler dikkate ahnmayacaktrr. Ancak gartnameye uygun olmayan teklifleri kabul veya
reddetmeye Pankobirlik yetkili olacaktt r.
$artname konusu malzemenin tamamt veya bir ktsmt igin de teklifte
bulunulabilecektir.
c) 2886 ve 4734 Sayrlr Kanuna tabi olmayan Pankobirlik ihaleyi ktsmen veya
tamamen yaptp yapmamakta veya gartname konusu igi diledi$ine vermekte serbesttir.
d) Bu ihaleye ait Sdzlegme Damga Vergisi ile di$er her tUrlU vergi, resim harglar ve
gerekirse noter masraflart firmaya aittir.
Qan ddenece$inden, bu
Sdzlegme Damga Vergisi, Vergi Dairesine Pankobirlik
i banka hesabtna
mebla$ belirtilecek tarihe kadar firma tarafrndan Pankobirl
yatrnlacakttr.

b)

e) $artnamede yer almayan sair hususlar igin TUrk Ticaret Kanunu ve

Borglar

Kanunu hUkUmleri aynen uygulanacaktrr.
f) Teklifin Pankobirlik'e intikalinden sonra igbu gartnamede yer almamrg olup taraflar
arasrnda yaptlacak g6rUgme ve yazrgma neticesi saptanacak hususlar da mukaveleye
konulabilecektir.
a822 sayrlt Kanunla de$igik 4077 sayrh TUketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanunun
hUkUmleri aynen uygulanacaktr r.

il

15- TEKLIFLERIN HAZIRLANMA SEKL|:
Teklif mektubu bir zarl igine konulup kapatrldrktan sonra, zarfrn Uzerine istekli adrnr,
soyadrnr ve agrk adresini yazacaklr. Zartn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanacak
ve mUhUrlenecektir. Zarf gegici teminata ait makbuzveya teminat mektubu ve sayfa altlan

firma kagesi ile yetkili imzalan havi gartnamenin bir nUshasr ile birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatrlacaktrr. Drg zarfn Uzerine (2013 YlLl |LKBAHAR 2.DONEM| wtRUeue
inelesi TEKLIF|D|RI ibaresi ile firmanrn kendi isim ve adresi yazlacakttr.
Teklif mektubunda gartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiSi belirtilmig
olacaktrr. Ayrrca teklif edilmig fiyatlar kazrntr ve silinti bulunmayacak gekilde hem yazr hem
de rakamfa agtk olarak yazlacaktr.
Teklif mektubuna mutlaka malzemelerin belirlevici teknik 6zelliklerini qiisterir
TSE. ISO Kalite ve Standart Belqeleri. CE belqesi. kataloq. kullanma kitapcrdr. saranti
belqesi. T.C. Grda.Tanm Ve Havvancrhk Bakanhdr ile Ziraat Fakiiltelerinin ilqili
deneme
Zirai Kredilendirme

ile Ticaret ve Sanavi Odasr Belqesi. imza sirkfileri. vetki belsesi (ihtivac halinde

ihaleve vekil qdnderen firmalar icin ). sartname bedel makbuzu. gecici teminat. Ticari
imzalana

kataloq eklenecektir. Aksi takdirde teklifler dikkate ahnmavabilecektir. (Teklif edilen
ekipmana ait malzeme evsafr ve iilctileri detavh olarak bildirilecektir.)
16- IHTiLAFLARIN HAL MERCii:

igbu gartname hUkUmleri ile verilecek siparig gartlarrnrn uygulanmasrndan

dogabilecek her tUrlU anlagmazhklarrn hAl mercii Ankara Mahkemeleri ve lcra Daireleri
olacaktrr.
17-F|YATLARIN RESMI MAKAMLARCA TESPITI HALiNDE YAPILACAK |SLEMLER:
Sdz konusu malzemeler; herhangi bir Bakanhk veya Resmi kurulug taraftndan fiyatr
malzeme niteli$inde ise;
edilen
tespit
a) ilgili Makamca tespit edibn son fiyatlar firma tarafrndan Pankobirlik'e bildirilecektir.
b) HenUz tasdikli fiyatlarr tespit edilmemigse s6z konusu malzemelerin bilAhare fiyat
tespitleri yaplldrglnda; Firma bu hususu derhal Pankobirlik'e bildirecektir. Bildirim
zorunlulu$una uyulmamasr halinde, igbu resmi perakende sattg fiyatlartntn hatalt
uygulamasrndan do$acak kanuni sorumluluk ilgili firmaya ait olacakttr.
c) gartnamenin 4. ncU maddesine gdre verilecek teklif fiyatt ile, ilgili merciler
tarafrndan tespit edilen perakende satrg fiyatt arastnda %1}(yLzde on)'dan dUgUk bir fark
mevcut ise; Firma, Pankobirlik 'e asgari o/o 10 kAr marjr btrakacak gekilde teklif fiyattnda

TIRI

SAMI

56z konusu mamullerin Ziraat Bankasr kredileri

satrgr igin

firmanrn Ziraat Bankast Genel MUd0rlO$tl ile plasman
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a)Sdz konusu malzemelerin plasmanh satrg fiyat listeleri ile buna iligkin formUller
firmaca Pankobirlik'e gdnderilecektir.
b) Malzeme bedelleri gartnamenin 12. inci maddesine gore Kooperatiflerce pegin
olarak firmaya ddenece$inden; plasman bedellerinin firmantn Ziraat Bankast nezdinde ki
hesabrna de$il; Kooperatiflerin mahalli Ziraat Bankast nezdinde bu amagla agttrdrklart
hesaplara intikalini sa$lamak Uzere; Firma, Ziraat Bankasr Genel MUdUrlUgU nezdinde
tegebbtise gegecektir.
c) Bu amagla Pankobirlik, kooperatiflerin ilgili Ziraat Bankalart nezdinde ki hesap
n u maralart n r firmaya y azh olarak bild recekti r.
d) Mevzuat gere$i Bankaca ahnmasr icap eden risk kargrltklart, komisyon vs. gibi
giftgiye tah m I olu namayacak mas raflar fi rmaca karg la nacaktt r.
e) Firma, KKYDP kapsamrnda satrgr yaprlabilecek gerekli belgelere sahip olan
UrUnlerini, tekliflerinde belirtmek zorundadrr. Ayrrca ilgili UrUnlere ait daha sonradan ilgili
merciler taraflndan istenebilecek olan belgeleri temin etmekle mUkellef olup, konu ile ilgili
ytirUrlUkte olan kanun, yasa ve yonetmeliklere uymak zorundadtr.
i

i

t

1g-TESLIMAT:

Teklifin kabul edilmesini mUteakip, siparig edilen malzemenin, teslim, yer ve

miktarlarr mektup, faks gibi yollarla ayrlca bildirilecektir.
Siparig edilen malzemeler firmaca; .............

tarihleri arasrnda, siparig mektubunda belirtilen aylrk sevk programl esaslartna gdre
mahallerine noksansrz olarak teslim edilecek ve sevkiyattn tamamt en geg
.... tarihinde tamamlanmtg olacakttr.

Siparig mektubunda belirtilecek teslimat tarihlerindeki gecikme igin $artnamenin 11.
nci maddesi uyarrnca Pankobirlik'in gecikme cezasl uygulama hakkr mahfuzdur.
20. TEKLIFLERiN VERILME ZAMANI:
Yukarrda belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilecek teklif mektubu en geg 19
Arahk 2012 Qargamba giinii saat 17.00' ye kadar, S.S. PANCAR EKiciLERi
KOOpERAT|FLER| BiRLlGl Genel MUdUrlU$U Muhaberat Servisi'ne (Mektup Adresi:
Mithatpaga Caddesi No: 1916 06420 Yenigehir / ANKARA - Tel: 0 312 435 56 20, Faks:
0312 43562831 031243575 71) teslim edilmig olacakttr.
21- OPSIYON:
Verilen teklifler; 20. nci maddede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 150
gUn sUreyle opsiyonlu olacak ve firma bu sUre igerisinde her ne suretle olursa olsun
teklifinden rUcu edemeYecektir.
22-TEBLIGAT:

Bu gartname hUkUmleri, siparigin firmaya mektup, faks gibi yollarla bildirildiginde

yerine kaim olacaktrr. Ayrrca kargrlrklr sdzlegme imzalanmaz.
sdzfegme
Bu gartname 22 maddeden ibaret olup bir nUsha olarak tanzim edilmigtir.
FiRMA

PANKOBiNIiX

$T-03/03

