
 

 

        T.C. 

              GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

        

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu - ANKARA 

 

 

 

 

 

“Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle 

Mücadele Projesi” 
 

 

 

 

HAYVAN HASTALIK VE 

ZARARLILARI İLE 

MÜCADELE MALZEMESİ 

ALIMINA AİT İHALE 

DÖKÜMANI 

 

 

 

 



 

 

        T.C. 

              GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

        

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu - ANKARA 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

1- İdari Şartname 

 

2- Sözleşme Tasarısı 

 

3- Teknik Şartname 

 

4- Standart Formlar 

 

 
 

 



 

 

        T.C. 

              GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

        

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu - ANKARA 

 

 

“Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle 

Mücadele Projesi” 
 

 

 

 

HAYVAN HASTALIK VE 

ZARARLILARI İLE 

MÜCADELE MALZEMESİ 

ALIMINA AİT İDARİ 

ŞARTNAME 

 

 

 

 
 

 



 

 

        T.C. 

              GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

        

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu - ANKARA 

 

Açık ihale usulü ile ihale edilen 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı mal alımı idari 

şartnamesi 

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
1.1. İdarenin;  

a) Adı: Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK  
b) Adresi: Eskişehir Yolu 9. Km. 06100 Lodumlu - ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası: 3122587635  

ç) Faks numarası: 3122587678  

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)  

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Süleyman ÖZDEMİR  

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 
2.1. İhale konusu malın;  

a) Adı: 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı  

b) Varsa kodu:  

c) Miktarı ve türü:  

21 kalem hayvan sağlığı malzemesi 

TEK KULLANIMLIK TULUM          50.000   ADET 

GALOŞ ÇİZME (ÇİFT)      100.000 ADET                       

ASTARLI ELDİVEN (ÇİFT)               30.000   ADET 

LASTİK ÇİZME (ÇİFT)      10.000   ADET 

İŞ TULUMU        2.000     ADET 

 KORUYUCU GÖZLÜK    5.000     ADET 

KORUYUCU MASKE        50.000   ADET                       

NİTRİL ELDİVEN                50.000   KUTU 

CERRAHİ ELDİVEN           10.000   KUTU                      

ENJEKTÖR (10 CC)           5.000     ADET 

ENJEKTÖR (5 CC)             20.000   ADET                       
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ENJEKTÖR (2 CC)             10.000   ADET                       

TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC)               160.000 ADET                      

HEPARİNLİ TÜP 10.000   ADET 

EPPONDORF TÜP            100.000 ADET                       

GÜVENLİK ŞERİDİ            2.000     RULO                      

TIBBİ ATIK POŞETİ           20.000   ADET                       

EL DEZENFEKTANI           5.000     ADET                       

DEZENFEKTAN  10.000   KİLO                        

ANTİHİSTAMİNİK (20 ml)             5.000     ADET                       

KUDUZ AŞISI     800.000 DOZ 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.  

ç) Teslim edileceği yer:  

16 ncı kısıma ait kuduz aşısı Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Diğer kısımlara ait malzemeler Merkez İkmal Müdürlüğü Ambarları Lodumlu/ 

ANKARA adresine teslim edilecektir. 
d) Bu bent boş bırakılmıştır. 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1.  
a) İhale kayıt numarası: 2018/186876  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.km. Yeni Bina 6. Kat Lodumlu/ANKARA  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.km. Yeni Bina 6. Kat Toplantı Salonu Lodumlu/ANKARA  
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 24.05.2018  

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30  

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.km. Yeni Bina 6. Kat Toplantı Salonu 

Lodumlu/ANKARA 
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.  
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3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin 

yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden 

e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.  

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.km. Yeni Bina 6. Kat 2. Salon 

Lodumlu/ANKARA  
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.km. Lodumlu/ANKARA  
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (yüz Türk Lirası)  

d) Bu madde boş bırakılmıştır 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.  

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı 

olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş 

tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu 

sağlaması gerekir.  

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

a) İdari Şartname,  

b) Teknik Şartname,  

c) Sözleşme Tasarısı,  

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart 

Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin 

Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart 

Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli  
d) Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: 

İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, 
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Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-

KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli  
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler 

ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.  

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz.  

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP 

üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.  

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve 

usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.  

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler 

kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

sayılan diğer yöntemlere başvurulur.  

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi 

sayılır.  

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın 

aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul 

edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. 

Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule 

aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.  

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar 

çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın 

yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;  

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,  

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu 

isteklilerden herhangi birine,  

tebligat yapılır. 

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda 

elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale 

dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın 

almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.  

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi,  

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin 

alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,  

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,  

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

ı)  

16 ncı kısım Kuduz Aşıları için; 

1-Pazarlama İzni (Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğe göre 

Bakanlığımızdan Pazarlama İzinli bir ürün olmalıdır. Ürünün pazarlama izni üzerinde 

ihalenin gerçekleştiği ve ürünün teslim edildiği tarih itibariyle, ithalat ve satış izni alma 

aşamalarında, herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır.) 

2-Aşının kaç seri halinde ve ne kadar miktarda teslim edileceğini gösteren tablo. 

3-Aşıya ait orjinal kısa ürün bilgisi ve Türkçe çevirileri. 

4-Etiket ve kullanım talimatı. 

15 inci kısım Antihistaminik için; 

1-Pazarlama İzni (Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğe göre 

Bakanlığımızdan Pazarlama İzinli bir ürün olmalıdır. Ürünün pazarlama izni üzerinde 
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ihalenin gerçekleştiği ve ürünün teslim edildiği tarih itibariyle, ithalat ve satış izni alma 

aşamalarında, herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır.) 

  

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise 

ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.  

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.5.6.  

Bütün kısımlardaki 21 kalem ürün için teknik şartnameye uygun olarak numune, ihale 

komisyonuna sunulacaktır. 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:  

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:  

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 

uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı odalarca �aslının aynıdır� şeklinde onaylanarak isteklilere verilen 

Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye 

katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum 
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ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden 

temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş 

şekline ilişkin şartlar aranmaz.  

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.  

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 

idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler.  

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından 

düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin 

Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:  

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf 

ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, 

"apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, 

belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve 

varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve 

varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili 

diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki 

bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul 

edilecektir.  

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki 

yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:  

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki 

yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle 

ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği 

ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı 

tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin 

hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun 

teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın 

doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır.  

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki 

temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi 

imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı 

ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 
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işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı 

olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin 

veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi 

halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.  

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki 

imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun 

teyidi işlemi anlaşılır.  

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.  

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler  

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:  

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri 

ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:  

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 

tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki 

yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:  

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası 

ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır.  

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması 

durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme 

hükümlerine göre yaptırılabilir.  

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen 

belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması 

ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki 

imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu 

ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  
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7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu 

tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.  

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli  

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde 

istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan 

belgelerin sunulması gerekir.  

7.9. Tekliflerin dili  

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 

sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas 

alınacaktır.  

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat 

avantajı uygulanması 
8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif 

eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 

teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.  

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar 
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 

sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak 

Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya 

da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.  

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek 

ihale iptal edilir.  

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası 

açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel 

kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde 

ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 

sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.  

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar 
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması 

gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu 

durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan 

istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.  
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10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini 

taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.  

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci 

maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil 

veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler 

uygulanır.  

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri 
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, 

teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.  

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması 
12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak 

açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en 

az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların 

tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın 

kimliği belirtilmez.  

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale 

dokümanının bir parçası olarak verilir.  

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması 
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, 

tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 

hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi 

halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 

Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.  

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 

şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç 

duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün 

süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve 

teklif alınmasına devam edilecektir.  

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan 

istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.  

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede 

tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 

hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına 

karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen 

usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya 

eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 
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Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için 

Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.  

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği 

hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.  

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek 

duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.  

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu 

teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.  

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz.  

Madde 15 - İş ortaklığı 
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir.  

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 

oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu 

ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.  

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle 

beraber sunacaklardır.  

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 

imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.  

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin 

yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

Madde 16 - Konsorsiyum 
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

Madde 17 - Alt yükleniciler 
17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü 
18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi 
19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.  

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 16 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;  

birden fazla kısmı alan istekliler ile tek sözleşme imzalanacaktır 

Madde 20 - Alternatif teklifler 
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20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.  

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 
21.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve 

bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde 

Türk Lirası kullanılacaktır.  

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli 
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak 

bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin 

üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise 

ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.  

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen 

teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.  

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 

gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit 

edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif 

verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif 

verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.  

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği 
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.  

23.2. Teklif mektubunda;  

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,  

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,  

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması,  

zorunludur.  

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı 

tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.  

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi 
24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.  

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya 

reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici 

teminatı iade edilir.  
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24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, 

geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere 

uygun hale getirir.  

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.  

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler 

25.1.  

KDV hariç istekliler tarafından ödenecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile nakliye, 

sigorta, gümrük işlemlerine ait giderler ile denetim ve kabul işlemleri (numune analiz 

ücretleri vb.) de dahil olmak üzere diğer her türlü giderler teklif edilen fiyata dahildir. 

Numuneler için yapılan analizlerin uygunluğunun tespitinden sonra kabul işlemleri 

gerçekleştirilecektir.  

Ancak yabancı istekliler için yurt içindeki gümrük vergileri teklif edilen fiyata dahil 

edilmeyecektir. Yabancı isteklilere KDV ödenmeyecektir. Yabancı istekliler tarafından 

temin edilen aşılara ait KDV ve gümrük vergileri idare tarafından ilgili yerlere 

ödenecektir. 

Yabancı istekliler ile yerli istekliler tarafından teklif edilen fiyatların mukayesesinde 

yabancı isteklilerin teklif fiyatına gümrük vergileri dahil edilir. Gümrük vergileri idare 

tarafından gümrük idarelerinden temin edilerek yabancı isteklilerin teklif fiyatına dahil 

edilir ve bundan sonra ekonomik açıdan en avantajlı fiyat tespit edilir. 

Yerli istekliler tarafından sunulan fiyat teklifleri arasında mukayese yapılmaz. 
25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider 

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak 

payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak 

talebinde bulunamaz.  

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer 

Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.  

Madde 26 - Geçici teminat 
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.  

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına 

veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan 

biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.  

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, 20.10.2018. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.  

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma 

şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler 
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:  

a) Tedavüldeki Türk Parası.  

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.  

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler.  
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27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen 

belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış 

değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.  

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya 

benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale 

Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara 

ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.  

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz.  

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri 
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.  

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı 

Merkez Saymanlık Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu -ANKARA yatırılması 

ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.  

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi 
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 

istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.  

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip 

sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.  

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.  

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN 

HUSUSLAR 

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması 
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı 

yere) verilecektir.  

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul 

uygulanır:  

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu 

saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara 

duyurulur.  

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 

üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise 

ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 

imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 

zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır 

bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve 
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teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri 

eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla 

tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu 

tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir 

sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.  

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan 

belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum 

kapatılır.  

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi 
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu 

ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi 

eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı 

olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 

belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul 

bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.  

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce 

sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, 

isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda 

kabul edilecektir.  

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir.  

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 

kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim 

fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı 

belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler 

değerlendirme dışı bırakılır.  

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi 
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama 

isteyebilir.  

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında 

öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve 

bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.  

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.  

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler 
33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi 
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34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir 

yükümlülük altına girmez.  

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal 

bildirilir.  

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  

35.2. İhaleye konu aşının miadına ve diğer malzemelerin teslim tarihine göre 

belirlenecektir 
35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:  

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu 

fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;  

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,  

2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,  

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına,  

göre belirlenecektir.  

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.  

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması 
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan 

en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.  

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale 

yetkilisinin onayına sunar.  

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali 
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 

varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı 

olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.  

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale 

iptal edilir.  

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya 

gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır.  

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi 
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün 

içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.  

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere 

gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.  
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38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme 

imzalanmayacaktır.  

Madde 39 - Sözleşmeye davet 
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol 

yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç 

gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ 

tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi 

imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.  

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal 

yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.  

Madde 40 - Kesin teminat 
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si 

oranında kesin teminat alınır.  

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat 

miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.  

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on 

gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), 

(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin 

teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak 

zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.  

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 

sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.  

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda 

olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri 

sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin 

bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı 

beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda 

bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin 

Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit 

ettirilecektir.  

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi 

imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 

58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 

kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin 

taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle 

birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.  

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim 
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42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik 

açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif 

sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.  

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci 

maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet 

edilir.  

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının 

bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine 

getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat 

iade edilecektir.  

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 

sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 

sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan 

belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir 

kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.  

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması 

durumunda, ihale iptal edilir.  

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu 
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen 

günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye 

bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.  

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı 

belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.  

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması 
44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı 

alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, 

sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu 

İhale Kurumu hesabına yatırılır.  

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce 

Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.  

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği 

yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 

talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.  

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün 

ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. 

Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep 

edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.  
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44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme 

giderleri yükleniciye aittir.  

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 

Madde 45 - Fiyat farkı 
45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre 

uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar 

dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.  

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar 
46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında 

düzenlenmiştir.  

a) Ödeme yeri ve şartları  

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı  

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi  

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi  

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar  

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli  

Madde 47 - Diğer hususlar 

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
EK: 
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Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 

1. KISIM (KISIM 1) 

1 TEK KULLANIMLIK TULUM adet 50.000 
 

2. KISIM (KISIM-2) 

1 GALOŞ ÇİZME (ÇİFT) adet 100.000 
 

3. KISIM (KISIM-3) 

1 ASTARLI ELDİVEN (ÇİFT) adet 30.000 
 

2 LASTİK ÇİZME (ÇİFT) adet 10.000 
 

4. KISIM (KISIM-4) 

1 İŞ TULUMU  adet 2.000 
 

5. KISIM (KISIM-5) 

1 KORUYUCU GÖZLÜK  adet 5.000 
 

2 KORUYU MASKE adet 50.000 
 

6. KISIM (KISIM-6) 

1 NİTRİL ELDİVEN kutu 50.000 
 

2 CERRAHİ ELDİVEN kutu 10.000 
 

7. KISIM (KISIM-7) 

1 ENJEKTÖR (10CC) adet 5.000 
 

2 ENJEKTÖR (5 CC) adet 20.000 
 

8. KISIM (KISIM-8) 

1 ENJEKTÖR (2 CC) adet 10.000 
 

9. KISIM (KISIM-9) 

1 TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ (1 CC) adet 160.000 
 

10. KISIM (KISIM-10) 

1 HEPARİNLİ TÜP adet 10.000 
 

2 EPPONDORF TÜP adet 100.000 
 

11. KISIM (KISIM-11) 

1 GÜVENLİK ŞERİDİ rulo 2.000 
 

12. KISIM (KISIM-12) 

1 TIBBİ ATIK POŞETİ adet 20.000 
 

13. KISIM (KISIM-13) 

1 EL DEZENFEKTANI adet 5.000 
 

14. KISIM (KISIM-14) 

1 DEZENFEKTAN kilogram 10.000 
 

15. KISIM (KISIM-15) 

1 ANTİHİSTAMİNİK (20 cc) adet 5.000 
 

16. KISIM (KISIM-16) 

1 KUDUZ AŞISI doz 800.000 
 

Okas Kodu Okas Açıklaması 
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18114000 Tulumlar  

18815300 Çizmeler  

18424400 Eldivenler 

18000000 Giyim, ayakkabı, bavul eşyaları ve aksesuarlar 

18444000 Koruyucu başlıklar  

38000000 Laboratuar, optik ve hassas ekipmanları (gözlük hariç) 

18141000 İş eldivenleri 

18424500 İş eldivenleri  

33000000 Tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel bakım ürünleri 

34913000 Çeşitli yedek parçalar 

44614100 Kuru madde saklama kutu ve sandıkları  

33631600 Antiseptikler ve dezenfektanlar 

33651690 Veteriner aşıları  
   24  
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21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı 

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018/186876  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE 

HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) 

ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda 

yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı: Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK  
b) Adresi: Eskişehir Yolu 9. Km. 06100 Lodumlu - ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası: 3122587635  

ç) Faks numarası: 3122587678  

d) Elektronik posta adresi(varsa): suleyman.ozdemir@tarim.gov.tr  

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................  

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................  

c) Vergi Kimlik No: .................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................  

d) Telefon numarası: ................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................  

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri 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, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - Sözleşmenin dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  

Madde 4 - Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları 

Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan 

tanımlar geçerlidir.  

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik 

özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı, ihale 
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dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve 

İdareye teslimi işidir.  

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:  

5.1.1.1.  
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Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 

1. KISIM (KISIM 1) 

1 TEK KULLANIMLIK TULUM adet 50.000 
 

2. KISIM (KISIM-2) 

1 GALOŞ ÇİZME (ÇİFT) adet 100.000 
 

3. KISIM (KISIM-3) 

1 ASTARLI ELDİVEN (ÇİFT) adet 30.000 
 

2 LASTİK ÇİZME (ÇİFT) adet 10.000 
 

4. KISIM (KISIM-4) 

1 İŞ TULUMU  adet 2.000 
 

5. KISIM (KISIM-5) 

1 KORUYUCU GÖZLÜK  adet 5.000 
 

2 KORUYU MASKE adet 50.000 
 

6. KISIM (KISIM-6) 

1 NİTRİL ELDİVEN kutu 50.000 
 

2 CERRAHİ ELDİVEN kutu 10.000 
 

7. KISIM (KISIM-7) 

1 ENJEKTÖR (10CC) adet 5.000 
 

2 ENJEKTÖR (5 CC) adet 20.000 
 

8. KISIM (KISIM-8) 

1 ENJEKTÖR (2 CC) adet 10.000 
 

9. KISIM (KISIM-9) 

1 TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ (1 CC) adet 160.000 
 

10. KISIM (KISIM-10) 

1 HEPARİNLİ TÜP adet 10.000 
 

2 EPPONDORF TÜP adet 100.000 
 

11. KISIM (KISIM-11) 

1 GÜVENLİK ŞERİDİ rulo 2.000 
 

12. KISIM (KISIM-12) 

1 TIBBİ ATIK POŞETİ adet 20.000 
 

13. KISIM (KISIM-13) 

1 EL DEZENFEKTANI adet 5.000 
 

14. KISIM (KISIM-14) 

1 DEZENFEKTAN kilogram 10.000 
 

15. KISIM (KISIM-15) 

1 ANTİHİSTAMİNİK (20 cc) adet 5.000 
 

16. KISIM (KISIM-16) 

1 KUDUZ AŞISI doz 800.000 
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TEK KULLANIMLIK TULUM          50.000   ADET 

GALOŞ ÇİZME (ÇİFT)      100.000 ADET                       

ASTARLI ELDİVEN (ÇİFT)               30.000   ADET 

LASTİK ÇİZME (ÇİFT)      10.000   ADET 

İŞ TULUMU        2.000     ADET 

 KORUYUCU GÖZLÜK    5.000     ADET 

KORUYUCU MASKE        50.000   ADET                       

NİTRİL ELDİVEN                50.000   KUTU 

CERRAHİ ELDİVEN           10.000   KUTU                      

ENJEKTÖR (10 CC)           5.000     ADET 

ENJEKTÖR (5 CC)             20.000   ADET                       

ENJEKTÖR (2 CC)             10.000   ADET                       

TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC)               160.000 ADET                      

HEPARİNLİ TÜP 10.000   ADET 

EPPONDORF TÜP            100.000 ADET                       

GÜVENLİK ŞERİDİ            2.000     RULO                      

TIBBİ ATIK POŞETİ           20.000   ADET                       

EL DEZENFEKTANI           5.000     ADET                       

DEZENFEKTAN  10.000   KİLO                        

ANTİHİSTAMİNİK (20 ml)             5.000     ADET                       

KUDUZ AŞISI     800.000 DOZ 

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan 

düzenlemelere uygun teslim edilecektir.  
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Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş 

kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) 

bedel üzerinden akdedilmiştir.  

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde 

Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler 
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar  

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harçlar gibi mali 

yükümlülükler sözleşme bedeline dahildir.  

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil 

olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.  

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler  

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, montaj, sigorta, analiz, eğitim vb. 

giderler sözleşme bedeline dahildir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi 

bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler 

arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas 

alınır.  

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:  

1) İdari şartname  

2) Teknik şartname  

3) Sözleşme tasarısı  

4) Yazılı açıklamalar  

5)Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: 

İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, 

Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-

KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli  
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - Sözleşmenin süresi 
9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 150takvim günüdür.  

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri  

10.1.1.  

16. kısıma ait kuduz aşısı Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğüne (Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No: 21/21-A 06020 Etlik - ANKARA) teslim 

edilecektir. 

Diğer kısımlara ait malzemeler Merkez İkmal Müdürlüğü Ambarlarına (Eskişehir Yolu 

9 km. Lodumlu/ Çankaya/ANKARA) teslim edilecektir. 
10.2. İşe başlama tarihi  

10.2.1. Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.  
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10.3. Teslim programı ve teslim tarihi  

10.3.1. 16 kısma ait toplam 21 kalem malzemenin idareye son teslim tarihi 

07.12.2018'dir.  
10.4. Teslim programında değişiklik  

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu 

hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece 

onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği 

tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı 

düzenlemek zorundadır.  

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:  

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] 

teminat olarak vermiştir.  

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri 

çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, 

uzatılan süre kadar yenilenir.  

11.2. Ek kesin teminat:  

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 

6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler 

üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek 

kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun 

süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 

maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.  

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:  

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği 

ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten 

sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir 

garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti 

süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.  

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 

olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin 

kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı 

yükleniciye iade edilir.  

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; 

alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim 

tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle 

iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. 

Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.  

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz.  

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 
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12.1. Ödeme yeri  

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Merkez Saymanlık Müdürlüğü 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , 

sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin 

hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.  

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı  

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.)Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.  

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden 

itibaren ödeneklerin serbest olması durumunda en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya 

vekiline ödemeyi yapacaktır 

12.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen takvime göre Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğüne ait ilgili proje ödeneklerinin serbest bırakılması, ilgili harcama tertibinde 

fatura tutarı ödeneğin bulunması şartıyla ödeme yapılır 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat Farkı 
14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan 

nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte 

bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.  

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan 

sonra değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından 

yapılacaktır.  

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri  

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, 

sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde 

gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi 

kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, 

malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 

hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve 

talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, 

İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan 

yükleniciye tazmin ettirilir.  

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, 

yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu 

yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya 

İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen 

zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından 

kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını 

karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin 
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teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil 

edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.  

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından 

sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın 

zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek 

zorundadır.  

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine 

ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.  

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri  

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

16.3. İş programı  

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

16.4. Güvenlik önlemleri  

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları  

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

16.6. Malların taşınması  

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

16.7. Garanti ve bakım, onarım  

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 17 - Eğitim 
17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon 
18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili 

dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.  

Madde 19 - Yeni model 
19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 - Ambalajlama 

20.1.  

Kuduz Aşılarının taşınmasında kullanılan kutular mukavva dış ambalaj içerisinde 

soğuk zincir şartlarının sağlanacağı nakil ambalajları (EPS/strafor, izolasyon kaplamalı 

köpük, izolasyon kaplamalı karton kutu vb) ve bu ambalajlar içerisinde soğuk zincir 

şartlarını sağlayacak şekilde bulunan yeterli miktardaki buz akülerinden oluşmalıdır. 

Her bir kutu içerisinde ısı takibinin yapılacağı gösterge olmalıdır.  

Taşıma amacı ile kullanılacak konteynerler veya frigofrik araçlar içerisinde, naklin 

muhafaza sıcaklığı; sıcaklık zaman indikatörleri (Time Temperature Indicators-TTI), 

sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı (Data Logger) veya radyo frekansı ile tanımlama (Radio 

frequency identification-RFID) gibi sistem ve cihazlarla takip edilmelidir. Bu cihaza ait 

kayıt verileri muayene ve kabul esnasında belgelenmelidir. Belgelenme işlemi aşının 

üretildiği kurumdan itibaren teslim anına kadar olmalıdır. 
.  
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20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta 

tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.  

Madde 21 - Reklam yasağı 
21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 
22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir:  

a) Malın montaj veya teslim yeri.  

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun 

olarak ödeme şartları.  

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 

düzenlenemez.  

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;  

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,  

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 

olmaması,  

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin 

% 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler 

çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.  

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme 

bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmesi zorunludur.  

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi 

çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha 

düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek 

giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla 

yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.  

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  

25.1.1. Mücbir sebepler:  

a) Doğal afetler.  

b) Kanuni grev.  

c) Genel salgın hastalık.  

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.  

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  
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b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması,  

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,  

zorunludur.  

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller  

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait 

olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel 

nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması 

halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya 

tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.  

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir 

teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.  

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya 

tamamı için uzatılır.  

Madde 26 - Sigorta 

26.1. Kuduz Aşıları imalatçı firma fabrikasından idare depolarına teslim edilene ve 

kesin kabul işlemleri yapılana kadar geçecek sürede sigorta ettirilir. Sigorta ve nakliye 

giderleri yüklenici tarafından karşılanır..  

26.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek 

zorundadır. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde 

bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin 

sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye 

tarihinden başlamak üzere doksan günü geçemez.  

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri 
27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi  

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi  

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

27.3. İzinler ve ruhsatlar  

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

27.4. İdarenin personeli  

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 
28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı 

yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine 

ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette 

bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.  

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin 

tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve 

tutanağa bağlar.  
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Madde 29 - Yüklenicinin vekili 
29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin 

onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından 

sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim 

edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve 

telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.  

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin 

yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.  

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri 

30.1.  

Denetim, muayene ve kabul işlemleri sözleşme süresi içerisinde yapılır. Denetim, 

muayene ve kabul işlemlerinde geçen süreler sözleşme süresinde dahil olup, denetim, 

muayene ve kabul işlerinde geçen süre için ilave süre verilmez. 

kuduz Aşılarının muayene ve kabul işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

 

1) Muayenelerde izlenecek yöntem: 

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü' ne teslim edilen 

inaktif kuduz aşıları önce fiziksel nitelikler açısından kontrol edilir. Fiziksel nitelikleri 

ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan aşı numuneleri, 

laboratuvar muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun 

çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır. 

Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek 

ikinci bir muayene isteyebilirler. Bu takdirde mal aynen korunmak suretiyle ilk 

muayenede yer almayan kişilerden oluşan üç kişilik ikinci bir komisyon tarafından 

muayene yapılır. İkinci komisyonun vereceği karar kesindir ve kabul işlemi buna göre 

yapılır. 

İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz 

ise red raporu verilir. Bu durumda laboratuvar muayenesine geçilmez ve bu rapora 

itiraz edilemez. 

Sonuç olumlu ise laboratuvar muayenesine geçilir. Bu niteliklerinde uygun görülmesi 

halinde kabul raporu düzenlenir. 

 

2)Aşıların fiziksel muayenesi: 

Aşıların fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur. Tutanakta 

muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları 

özetlenir. İzlenecek yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve  

mevcutsa yüklenici ve/veya vekiline imzalattırılır. Muayene aynı günde bitmez ise, 

yüklenici ve/ veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat 

tespit edilerek tebliğ edilir. 

 

3) Laboratuvar muayeneleri: 

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü' ne teslim edilmiş 

aşıların laboratuvar muayeneleri, teslim tarihinden itibaren 20 gün içinde yapılması ve 

buna ilişkin analiz raporlarının aynı süre içinde idareye sunulması gerekmektedir. 
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Mükerrer analiz ve kontrol işlemlerinin önlenmesi amacıyla Muayene ve Kabul 

Komisyonu üyeleri satış iznine esas Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

personelleri tarafından gerçekleştirilen numune alımına eşlik eder. Alınan numune 

analiz sonuçlarına göre Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 

aşılara ait satış izninin verilmesi durumunda Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından 

aşılar kabul edilir. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından satış 

izninin verilmemesi durumunda Yüklenici alınan sonuçlara yasal süresi içerisinde itiraz 

edebilir. Bu itiraz üzerine aşı örnekleri, Bakanlığımız tarafından belirlenen usul ve 

esaslara göre gerekli işleme tabi tutulur. 

Kontrol sonuçlarına göre uygun görülmeyen aşıların tamamı veya uygun görülmeyen 

seriler, yükleniciye iade edilir. Yüklenici uygun bulunmayan aşıları Etlik Veteriner 

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ambarlarından teslim alır, menşei 

ülkeye nakleder ya da imha eder ve yerine ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seriden 

şartnameye uygun olan aşıları teslim eder.  

Bu madde de yer alan hükümler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine 

Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde uygulanır. 

 

4) İşin süresi içinde muayene hakları  

İşin süresi içerisinde teslim edilen aşılardan muayeneleri sonucunda uygun olmadığı 

tespit edilenler yükleniciye iade edilir. Yüklenici iade edilen aşılar yerine işin süresine 

bağlı kalmak kaydıyla yeni aşı getirebileceği gibi muayene sonucuna (fiziksel muayene 

veya laboratuvar sonucuna) itiraz etmekte serbesttir.  

İdareye süresi içinde teslim edilen aşıların muayene ve kabulü için idare tarafından 

yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden 

önce teslim edilen aşıların sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespit edilmesi 

durumunda, sözleşme şartlarına uygun aşılar ile değiştirilmesi için teslim süresi ile 

sınırlı kalmak kaydıyla yükleniciye iki defa daha teslim imkanı verilir. Yeni teslim 

imkanlarının sözleşme süresi içinde de yerine getirilmemesi halinde yükleniciye ihtar 

yapılır.  

İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde 

bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır. 

Uygun çıkmayan aşılar yerine yeniden getirilen aşıların muayene sonucunun da olumsuz 

çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 10 takvim günü 

içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin 

olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
.  

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen 

hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve 

Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas 

alınacaktır.  

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek 

bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon 

tarafından; her teslimatta;  
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a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,  

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,  

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik 

şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. 

Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa 

ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri 

dahilinde raporunda yer verir.  

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile 

malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde 

reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.  

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin 

ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini 

başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul 

işlemlerinden muaftır.  

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları 
32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 

Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü 

değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı 

yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen 

veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen 

veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı 

Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.  

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, 

sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme 

bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, 

devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş 

günü içinde kendisine iade eder.  

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 
33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere 

uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen 

süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir 

gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.  

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 
34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, 

sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli 

yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, 

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin onbindeüç oranında gecikme cezası 

uygulanır.  
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34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak 

ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin 

teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından 

yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce 

teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun 

mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim 

imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim 

edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler 

çerçevesinde ihtar yapılır.  

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 
35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi  

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:  

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını 

düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu 

sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam 

etmesi,  

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde 

sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir.  

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi  

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde 

bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan 

belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 

sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih  

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün 

tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;  

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 

bulunmaması,  
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b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 

olmaması,  

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 

isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, 

Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve 

yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 

ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.  

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi  

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere 

ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 

iade edilir.  

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi 
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye 

intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen 

sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan 

fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri 

izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş 

gün içinde Yükleniciye bildirilir.  

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi 

halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe 

kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak 

suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin 

feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde 

güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna 

mahsup edilemez.  

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi 

halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 

işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan 

Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen 

usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye 

yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.  

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler 
37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili 

mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım 

konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından 

kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve 

çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt 

yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin 

vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka 

bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, 

Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.  
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37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği 

zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait 

olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması 

halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve 

varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas 

alır.  

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal 

miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye 

ödenmesi gereken değerleri tespit eder.  

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak 

masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.  

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.  

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin 

teminatı:  

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,  

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,  

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,  

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.  

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 
38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 
39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir 

cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır 

hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 

sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 
40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik 

gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması 

halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik 

şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından 

kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında 

denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun 

mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın 

veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli 

hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya 

malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların 

kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından 

geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu 

talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model 

için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.  

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 
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41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı 

Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile 

o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza 

kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu 

kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi 

hükmü uygulanır.  

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü 
42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller 
43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun 

ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

Madde 44 - Diğer hususlar 
44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 45 - Yürürlük 
45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması 
46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak 

okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 

Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" 

düzenleyip yükleniciye verecektir.  

İDARE YÜKLENİCİ  
   42  
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HAYVAN SAĞLIĞI MALZEME ALIMA 

AİT TEKNİK ŞARTLAR 
 

KISIM-1 
 

1-TEK KULLANIMLIK TULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ (50.000 ADET) 

  

1. Tulumlar kapüşonlu, vücudun boğaz kısmından bacak arasına kadar fermuarla 

kapatılmış, zararlı sıvı ve sızıntıların vücuda sızmasını engellemek amacıyla da 

fermuar yerleri fermuar üstü koruyucu örtüyle gizlenmiş olacaktır. 

2. Tulum, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmayacaktır. 

3. Tulumun kol, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi elastik özellikte olacaktır. 

4. Tulumlar beyaz renkte olup, tek tek ambalajlanmış ve de kullanım kılavuzunu 

ambalajın içerisinde bulunduruyor olacaktır. 

5. AB normlarına göre CE 0120-Personel Protective Equipment Category III sınıfında 

olacak ve bu özelliği belgelenecektir.  

6. Tulumun kumaşı HDPE (High Density polyethylene) Elyaf (nonwoven) kumaştan 

üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı 44g/m2’yi geçmeyecektir. 

7. Kumaşı hava geçiren özellikte olacak ve kumaş üzeri hava geçiren özelliğini 

baskılatacak herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabakayla lamine edilmiş 

olmayacaktır. 

8. Başlık kumaşı dokusunda dolgu maddesi, yapıştırıcı, bağlayıcı ya da silikon 

içermeyecektir. 

9. Giysi toz ve partiküllere, kimyasal sıçramalara karşı dirençli olacaktır. Kumaşı yapısı 

sayesinde boyu > 1 mikron olan tüm partiküllere karşı mükemmel bir bariyer özelliği 

göstermelidir. 

10. Partikül ve sıvı maddeler yönünden geçirgensiz olacaktır.  

11. Tulum kumaşının iç ve dış yüzeyi antistatik özellikte olacak ve bunu bağımsız akredite 

kurumlardan alınan EN 1149-1995 belgesi ile sertifikalandıracaktır.  

12. Giysiler S-M-L-XL-XXL-XXXL beden aralıklarında istenilen adette kullanıcıya 

teslim edilebiliyor olacaktır. 

13. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-2 
 

2-GALOŞ ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ (100.000 ADET) 

1. Tek kullanımlık ve sıvı geçirmez elyaf kumaştan üretilmiş olacaktır. 

2. Tabanında kaymayı önleyici bantlar bulunacaktır. 

3. Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklı olacaktır. 

4. Sıvı akışkanlığı minimum düzeyde olacaktır. 
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5. Zararlı kimyasal maddelere karşı koruyucu özellikte olacaktır. 

6. En az 40 gsm kumaştan üretilmiş olacaktır. 

7. Kumaş hava geçirgen özellikte olacaktır. 

8. Ağzı lastikli olacak,  üzerinde bacağa sabitlemek için bağcıkları bulunacaktır. 

9. 100 çiftlik (200 adet) ambalajlarda olacaktır.  

10. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-3 
 

3-ASTARLI ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ (30.000 Adet) 

1. Eldivenler TSE belgeli olacaktır. 

2. Eldivenler non steril olacaktır. 

3. Plastik iş eldivenlerinin içi astarlı olacaktır. 

4. Eldivenler S-M-L-XL ebadında istenilen adette kullanıcıya teslim edilebiliyor 

olacaktır.  

5. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

6. Ürün ambalaj içinde Çift olarak bulunacaktır. 

7. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

4-LASTİK ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ (10.000 ADET) 

1. Kullanımı kolay ve ayağı tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmalıdır. 

2. Rahat giyilip çıkartılabilmeli ve giyildiğinde kişileri rahatsız etmemelidir. 

3. Yalıtkan malzemeden (kauçuk, sentetik kauçuk, lastik vb.) üretilmeli ve bilek kısmı 

çift kat olarak takviye edilmelidir. 

4. Üzerinde delik, çatlak, kalıp izi, buruşuk kabarcık, ezilme, dikiş ve iletken malzeme 

olmamalıdır. 

5. Uzun konçlu olmalıdır ve konç uzunluğu topuktan en az 30 cm. olmalıdır. 

6. İçi astarlı olmalıdır. 

7. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

8. Ürün ambalaj içinde Çift olarak bulunacaktır. 

9. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-4 
 

 

5- İŞ TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (2.000 ADET) 

1. % 100 pamuklu olacaktır. 

2. Koyu lacivert renkte olacaktır 
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3. Tulum tek parça olacaktır. 

4. Kumaş yıkandıktan sonra dikilmiş olacak ve yıkandıktan sonra çekme yapmayacaktır. 

5.  Giysiler S-M-L-XL-XXL-XXXL beden aralıklarında istenilen adette kullanıcıya teslim 

edilebiliyor olacaktır. 

6. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

7. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-5 
 

6- TAM KAPALI KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ (5.000 ADET) 

1. Gözlük lensleri çizilmeye dayanıklı olmalıdır.  

2. Gözlük camları şeffaf olmalıdır. 

3. Kullanıcıyı, kan ve diğer potansiyel enfekte 

vücut sıvılarına karşı koruyacaktır. 

4. Gözlük göz kenarlarını tam sarmalı, göz çukuruna tam oturmalı, açıklık olmamalıdır.  

5. Gözlük %100 anti-fog ( buğulanmaz ) ve antireflektif olmalıdır.  

6. Gözlük elastik kafa bantlı olmalı, her türlü kafa yapısına göre kolaylıkla 

ayarlanabilmelidir.  

7. Gözlük sapları veya bantlarının uzunluğu yüz 

konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilecek ve en az 2 adet ventili 

olacaktır. 

8. Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı 

materyalden yapılmış olacak,  kırılsa bile yaralanmalara sebep olabilecek keskin 

kenarlar oluşturmayacaktır. 

9. Gözlük, PPE (Personel Protective Equipment) 

direktifleri doğrultusunda 89/686/EEC sayılı kişisel koruma ürünler direktifine uygun 

olacaktır. 

10. EN 166 standardına uygun olacak, bu standarda 

uygunluğu belgelenecektir. 

11. TSE veya CE belgesi olmalıdır.  

12. Gözlüğün buruna oturan kısmı cildi tahriş etmeyen yumuşak bir malzeme ile 

kaplanmış olmalıdır. 

13. Kolay steril edilebilir olacak, su ile yıkanabilecek, yumuşak bir bezle silinebilecektir. 

14. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

15. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

7-KORUYUCU MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50.000 ADET) 



 

 

        T.C. 

              GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

        

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu - ANKARA 

1. Tek kullanımlık olacak ve çapı 0,02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı 

aerosollere karşı koruma sağlayacaktır. FFP- 3 solunum güvenliği sağlayacak, EN 

149:2001 standardında uygun olduğu gibi, EN 14683:2005 standardına da (II 

Bakteriyel filtre etkinliği ≥ 98%, R sıçrama geçirgenlik basıncı ≥ 120 mmHg) uygun 

olmalıdır.  

2. Üzerinde nefes verme sübabı / ventili bulunmayacaktır. 

3. Lateks içermeyecektir. 

4. Yüz şekline göre biçim alabilen ve ağız ile burunu tamamen kapatan yapıda olacaktır. 

5. Gerginliği ayarlanabilen lastiğe sahip olacaktır.  Kafa bantları ve burun mandalı 

kullanım açısından rahat olacaktır. 

6. Tek tek paketlenmiş olacak, paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, 

maskenin standardı ve kategorisi okunur olacaktır. 

7. CE belgeli olacaktır. 

8. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

9. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-6 
 

8-PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN (50.000 KUTU) 

1. Eldivenler pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olacaktır. 

2. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır. 

3. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır. 

4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivende yırtılma parçalanma olmamalıdır. 

5. 100’lük paketlerde olmalıdır. 

6. Eldivenler büyük boy (large) ölçüde olacaktır. 

7. Paketlerin üzerinde imal ve son kullanma tarihleri olacaktır. 

8. En az 30 ay raf ömrü olmalıdır. 

9. Paketlerin üzerinde CE numarası gösterilecek 

10. Eldivenler nitril yapıya sahip olmalıdır. 

11. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

9-CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ (10.000 KUTU) 

1. Lateksten imal edilmiş olacaktır. 

2. Nonsteril olacaktır. 

3. Pudralı olacaktır. 

4. 100 eldivenlik kutularda ve 20 kutuluk kolilerde olacaktır. 

5. Eldivenlerde sağ, sol ayrımı olmayacaktır. 

6. Eldivenler büyük boy (large) ölçüde olacaktır. 

7. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 
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8. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-7 
 

10-PLEXİ GLASS LUER LOCK ENJEKTÖR (10 CC’LİK )  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(5.000 ADET) 

1. Luer lock adaptörü metal olacak, piyasada satılan her marka luer lock iğneye tam 

olarak uyacaktır. 

2. Gerek iğne irtibatında gerekse piston contasında sızdırma yapmayacaktır. 

3. Gövde nötr plexi glass borudan imal edilmiş, 100 ºC kuru ve sulu sterilizasyona 

dayanıklı olacaktır.  

4. Enjektör elciği ve piston tutacakları nötr plexi glass malzemeden imal edilmiş 

olacaktır. 

5. Plexi Glass materyal şeffaf ve renksiz olacaktır. 

6. Her bir enjektör ayrı kutu içinde olacak, her kutu içinde enjektörle birlikte en az 1 adet 

yedek silikon piston contası olacaktır. 

7. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürün teklif verilmeyecektir. 

8. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

11-PLEXİ GLASS LUER LOCK ENJEKTÖR (5 CC’LİK )  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(20.000 ADET) 

1. Luer lock adaptörü metal olacak, piyasada satılan her marka luer lock iğneye tam 

olarak uyacaktır. 

2. Gerek iğne irtibatında gerekse piston contasında sızdırma yapmayacaktır. 

3. Gövde nötr plexi glass borudan imal edilmiş, 100 ºC kuru ve sulu sterilizasyona 

dayanıklı olacaktır.  

4. Enjektör elciği ve piston tutacakları nötr plexi glass malzemeden imal edilmiş 

olacaktır. 

5. Plexi Glass materyal şeffaf ve renksiz olacaktır. 

6. Her bir enjektör ayrı kutu içinde olacak, her kutu içinde enjektörle birlikte en az 1 adet 

yedek silikon piston contası olacaktır. 

7. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürün teklif verilmeyecektir. 

8. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

KISIM-8 
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12-PLEXİ GLASS LUER LOCK ENJEKTÖR (2 CC’LİK )  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(10.000 ADET) 

1. Luer lock adaptörü metal olacak, piyasada satılan her marka luer lock iğneye tam 

olarak uyacaktır. 

2. Gerek iğne irtibatında gerekse piston contasında sızdırma yapmayacaktır. 

3. Gövde nötr plexi glass borudan imal edilmiş, 100 ºC kuru ve sulu sterilizasyona 

dayanıklı olacaktır.  

4. Enjektör elciği ve piston tutacakları nötr plexi glass malzemeden imal edilmiş 

olacaktır. 

5. Plexi Glass materyal şeffaf ve renksiz olacaktır. 

6. Her bir enjektör ayrı kutu içinde olacak, her kutu içinde enjektörle birlikte en az 1 adet 

yedek silikon piston contası olacaktır. 

7. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürün teklif verilmeyecektir. 

8. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-9 
 

13-TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC) TEKNİK ŞARTNAMESİ (160.000 ADET) 

 

1. Steril olacaktır. 

2. Tek kullanımlık olacaktır. 

3. Apirojen ve non toksik olacaktır. 

4. 26 G x ½'' kapaklı ve iğne ucu olacaktır. 

5. Dizyem ve ünite çizgileri olacaktır. 

6. “0” ölü boşluk olacaktır. 

7. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-10 
 

 

14-VAKUMLU HEPARİNLİ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ (10.000 ADET) 

1. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanıp yürürlükte bulunan tıbbi cihaz 

yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve CE işareti olmalıdır. 

2. 2 ml. hacimli olmalıdır. 

3. Aynı miktarda uyumlu iğneler (20 G) tüplerle beraber verilmelidir.   

4. Tüpler üzerinde kaç ml kan çektiği yazılı olmalı ve kanın seviyesini gösterir çizgi 

bulunmalıdır. 

5. Vakumlu olmalıdır. 
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6. Antikoagülan olarak Li-Heparin içermelidir. 

7. Tüpler yeşil kapaklı olmalıdır. 

8. Tüplerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. 

9. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

15-EPPENDORF TÜPÜ  (1.5 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ (100.000 ADET) 

 

1. Tüpler ultra şeffaf, saf polipropilenden yapılmış olmalıdır. 

2. 1.5 ml hacminde kendinden kapaklı olmalıdır. 

3. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve 

kapak üstleri düz ve konik olmalıdır. 

4. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı olmalıdır. 

5. Ürün ambalajlı olmalıdır (kutu-poşet), ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde 

belirtilmelidir. 

6. 500 adetlik ambalajlarda olmalıdır. 

7. Steril olmamalıdır. 

8. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

9. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-11 
 

16-GÜVENLİK ŞERİDİ TEKNİK ŞARTNAME (2000 RULO)  

1. İkaz emniyet şeridi acil durumlarda hızlıca güvenlik önlemini alabilmek için 

kullanılacak şekilde imal edilmelidir. 

2. Emniyet şeridi rulo halinde olmalıdır.  

3. Emniyet şeridinin bir rulosu 500 metre olmalıdır.  

4. Şerit kırmızı/beyaz renklerde olacaktır. 

5. PVC malzemeden yapılmış 35 mikron kalınlığında, 7 cm olmalıdır. 

6. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-12 
 

 

17-TIBBİ ATIK POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (20.000 ADET) 

 

1. Kırmızı renkli olacaktır. 

2. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olacaktır. 
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3. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden yapılacaktır. 

4. Sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüklü olacaktır. 

5. Genişliği 75 – 85 cm aralığında, yüksekliği 105 – 115 cm aralığında olacaktır. 

6. Çift kat kalınlığı en az 220 mikron olmalıdır. 

7. Her iki yüzünde “Uluslar Arası Klinik Atıklar Amblemi”  ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” 

ibaresi bulunacaktır. 

8. İdarenin sunmuş olduğu numuneye göre asgari kalite düzeyinde olup, alt kalitedeki bir 

ürüne teklif verilmeyecektir. 

9. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

KISIM-13 
 

18-EL DEZENFEKTANI ALKOL BAZLI TEKNİK ŞARTNAMESİ (5.000 ADET) 

1. Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır. 

2. El antiseptiği %65-90 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol’den en az 

ikisinin kombinasyonunu içermelidir. 

3. Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 

4. Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır. 

5. Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 sn içinde etkin el antiseptisisi sağlamalıdır. 

6. Toksik ve irritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. Ürünün 

mikrobiyolojik aktivite belgesi, etkinlik raporları teklif dosyasına konmuş olmalıdır. 

7. Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir. 

8. Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır. 

9. Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun olmalıdır. 

10. 1000 ml’lik ambalajlarda verilmelidir. Her  1 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir.  

11. Tüm ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etiketlerde net ve açıklayıcı olarak belirtilmiş 

olmalıdır.(Etken madde miktarı, kullanım şekli, imalat seri no, saklama koşulları, son 

kullanma tarihi) 

12. Ambalajlama sırasında bozulan pompaların değişimini firma yazılı taahhüt etmelidir. 

13. Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl). Teslim sırasında üretiminden en fazla 4 ay süre 

geçmiş olmalıdır. 

14. Dezenfektan ürün 1 yıl içerisinde tüketilmezse, firma geriye kalan ürünleri yeni 

üretilmiş olan ürünlerle değiştirmeyi kabul etmelidir. 

15. Yerli ürünler için Sağlık Bakanlığından üretim izin belgesi olması gerekmektedir ve 

bu belge teklif dosyasına eklenmelidir. 

16. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-14 
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19-ASİT ALKALİ GRUBU DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ (10.000 KİLO) 

1. Dezenfektan potasyum peroksomonosülfat, sülfamik asit ve alkil benzen sülfonat 

içerecektir. 

2. Yüzeye iyi nüfuz edecek, stabilitesi çok iyi olacak. korazif etkisi olmayacaktır. 

3. Dezenfektan bakterisid, virusid ve fungusid olarak geniş spektrumlu aktivite 

gösterecek, içindeki kimyasal maddelerin birbiri ile sinerjik etkisi olacak, özellikle 

viruslara karşı etkisi ruhsat/etiket bilgilerinde kayıtlı olacaktır. 

4. Dezenfektan bir kullanımda yeterli etki sağlayacak, suyun sertlik derecesi ne olursa 

olsun etkinliği kaybolmayacaktır. 

5. Dezenfektan tek bir amaca yönelik olmayıp, pek çok alanda güvenle 

kullanılabilecektir. 

6. Basınçlı püskürtme, soğuk veya sıcak sisleme, basınçlı spreyleme, fırça ile yıkama, ya 

da ortam havasının dezenfeksiyonunda sprey püskürtme tarzında uygulanabilecek, 

ayak ve tırnakların dezenfeksiyonu için, yıkama veya ayak havuzlarına daldırma 

şeklinde uygulama yapılabilecektir. 

7. Dezenfektan önerilen uygulama oranlarında toksik ve irritan olmayacak, çevre ve 

insan dostu özellikte olacak, gıdalarda kalıntı bırakmayacaktır. 

8. Dezenfektanın her hangi bir kontrendikasyonu olmayacaktır. 

9. Dezenfektan leke bırakmayacak, dezenfektan kir birikimini önleyecektir. 

10. Dezenfektan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve/veya Sağlık Bakanlığından 

ruhsatlanmış olacak, bileşimi Sağlık Bakanlığının “Envantere Kabul Edilen Ürünler 

Listesi” nde yer alacaktır. 

11. Ürünün prospektüs ve etiketleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve/veya Sağlık 

Bakanlığından onaylı olacaktır. 

12. Teslim tarihi itibariyle en az 22 ay miatlı olacaktır. Teklif sahibi, teslim edeceği ürüne 

ait son kullanım tarihini teklifinde belirtecektir. İdare tarafından aynı maliyetli teklifler 

içinde son kullanım tarihi daha ileri olan teklifler tercih edilecektir. 

13. Ürünle birlikte MSDS’(Material Safety Data Sheet) ler verilecektir.  

14. Kullanım ve dağıtım kolaylığı açısından bir (1) kiloluk ambalajlarda olacaktır. 

15. Ürünler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez İkmal Depolarına teslim 

edilecektir. 

16. Teklif edilen ürün veya ürünlerin numunesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 

 

 

KISIM-15 

20-ANTİHİSTAMİNİK TEKNİK ŞARTNAME (5000 ADET)  

1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlı olmalı, pazarlama ve satış izni 

olmalıdır. 

2. Sadece hayvan sağlığında kullanılabilir olmalıdır. 

3. Kullanım alanı; inek, sığır, koyun, keçi için olmalıdır. 
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4. Raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır. 

5. İdareye teslim edilecek ürünler teslim tarihinden önce en geç 4 (ay) önce üretilmiş 

olmalıdır. 

6. 20 ml’lik cam şişelerde olmalıdır. 

7. İhale dokümanında ürüne ait prospektüs olmalı ve ihale komisyonuna numune 

sunulmalıdır.  

KISIM-16 

21-KUDUZ AŞISI TEKNİK ŞARTNAME (800.000 DOZ)  

1. İnaktif Kuduz Aşısının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Yönetmeliğe (Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik, 24.12.2011 tarih ve 

28152 sayılı) göre, Bakanlığımızdan pazarlama izinli bir ürün olması ve ürünün 

pazarlama izni üzerinde, ihalenin gerçekleşme, ithalat ve satış izni alma aşamalarında 

herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır. 

2. Aşılar, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartında üretilmiş olmalıdır. 

3. Ürünün ithalat uygunluk belgesi ve satış izni alması için gerekli tüm bilgi, belge ve 

materyaller temin edilmelidir. 

4. Ürünün kullanıma arzından itibaren, raf ömrü süresince, ürün kalitesi ile ilgili 

sorumluluk ithalatçı firmaya aittir. 

5. İnaktif kuduz aşısı, hücre kültüründe üretilen kuduz virüsünden hazırlanmış olmalıdır.  

6. İnaktif kuduz aşısı, doz başına  ≥1 I.U. kuduz virüsü suşu ihtiva etmelidir. 

7. İnaktif kuduz aşısı ile aşılamadan sonraki 2 ila 3 hafta içerisinde yeterli serolojik yanıt 

(≥0.5 I.U.) görülmelidir. 

8. İnaktif kuduz aşısı ile aşılamadan sonra oluşan bağışıklık süresi en az 1 yıl olmalıdır.  

9. Hayvanın büyüklüğü, türü veya cinsine bakılmaksızın, inaktif kuduz aşısının tek 

dozuyla aşılama yeterli olmalıdır. Eğer hayvan türüne göre farklı doz kullanımı söz 

konusu ise bunun için fiyat farkı olmamalıdır. 

10. Her hayvan türü için kullanılacak doz, prospektüste belirtilmelidir (köpek, kedi ve 

sığır için).  

11. İnaktif kuduz aşısı, kalite kontrol testinden geçirilecek (sterilite, zararsızlık, potens 

vb.) ve bu test, kabul işlemi sırasında alınacak örneklerden, Türkiye’de 

gerçekleştirilecektir. 

12. İnaktif kuduz aşısı, bir dozluk şişelerde olmalıdır. 

13. Her aşı dozu için bir adet enjektör (tek kullanımlık, 2 ml) verilmelidir.  

14. Her aşı dozu için bir adet aşı karnesi verilmelidir. 

15. Her doz aşı için prospektüs (orijinal dilinde, İngilizce ve Türkçe) verilmelidir. 

16. İnaktif kuduz aşısının, son kullanma tarihi, tavsiye edilen saklama sıcaklığında, teslim 

tarihinden başlamak üzere en az 20 ay olmalı ve en fazla 10 seriden oluşmalıdır. 

17. Aşıların taşınmasında kullanılan kutular mukavva dış ambalaj içerisinde soğuk zincir 

şartlarının sağlanacağı nakil ambalajları (EPS/strafor, izolasyon kaplamalı köpük, 

izolasyon kaplamalı karton kutu vb.) ve bu ambalajlar içerisinde soğuk zincir şartlarını 
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sağlayacak şekilde bulunan yeterli miktardaki buz akülerinden oluşmalıdır. Her bir 

kutu içerisinde ısı takibinin yapılacağı gösterge olmalıdır.  

18. Taşıma amacı ile kullanılacak konteynerler veya frigofrik araçlar içerisinde, naklin 

muhafaza sıcaklığı; sıcaklık zaman indikatörleri (Time Temperature Indicators-TTI), 

sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı (Data Logger) veya radyo frekansı ile tanımlama (Radio 

frequency identification-RFID) gibi sistem ve cihazlarla takip edilmelidir. Bu cihaza 

ait kayıt verileri muayene ve kabul esnasında belgelenmelidir. Belgelenme işlemi 

aşının üretildiği kurumdan itibaren teslim anına kadar olmalıdır. 

19. İnaktif kuduz aşısı, tek kullanımlık enjektör, prospektüs ve aşı karnesi muayene ve 

kabul işlemlerinin yapılması amacıyla Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecek, muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan 

sonra yüklenici tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen sayılarda 

İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Elazığ, Erzurum ve Samsun İllerindeki Veteriner 

Kontrol Enstitü Müdürlüklerine dağıtılacaktır. 
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“Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle 

Mücadele Projesi” 
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MÜCADELE MALZEMESİ 

ALIMINA AİT STANDART 
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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 

İhale kayıt numarası :2018/186876 

 
 A1   B2 

Sıra 

No 

Mal Kaleminin Adı 

ve Kısa Açıklaması 

Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim 

Fiyat (Para birimi 

belirtilerek) 

Tutarı (Para 

birimi 

belirtilerek) 

 KISIM 1     

1 TEK 

KULLANIMLIK 

TULUM 

adet 50.000   

    KISIM 1 Toplam Tutar  

 KISIM-2     

1 GALOŞ ÇİZME 

(ÇİFT) 

adet 100.000   

    KISIM-2 Toplam Tutar  

 KISIM-3     

1 ASTARLI 

ELDİVEN (ÇİFT) 

adet 30.000   

2 LASTİK ÇİZME 

(ÇİFT) 

adet 10.000   

    KISIM-3 Toplam Tutar  

 KISIM-4     

1 İŞ TULUMU adet 2.000   

    KISIM-4 Toplam Tutar  

 KISIM-5     

1 KORUYUCU 

GÖZLÜK 

adet 5.000   

2 KORUYU MASKE adet 50.000   

    KISIM-5 Toplam Tutar  

 KISIM-6     

1 NİTRİL ELDİVEN kutu 50.000   

2 CERRAHİ 

ELDİVEN 

kutu 10.000   

    KISIM-6 Toplam Tutar  

 KISIM-7     

1 ENJEKTÖR (10CC) adet 5.000   

2 ENJEKTÖR (5 CC) adet 20.000   

    KISIM-7 Toplam Tutar  

 KISIM-8     

1 ENJEKTÖR (2 CC) adet 10.000   

    KISIM-8 Toplam Tutar  

 KISIM-9     

1 TÜBERKÜLİN 

ENJEKTÖRÜ (1 

CC) 

adet 160.000   

    KISIM-9 Toplam Tutar  
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 KISIM-10     

1 HEPARİNLİ TÜP adet 10.000   

2 EPPONDORF TÜP adet 100.000   

    KISIM-10 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-11     

1 GÜVENLİK ŞERİDİ rulo 2.000   

    KISIM-11 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-12     

1 TIBBİ ATIK 

POŞETİ 

adet 20.000   

    KISIM-12 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-13     

1 EL 

DEZENFEKTANI 

adet 5.000   

    KISIM-13 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-14     

1 DEZENFEKTAN kilogram 10.000   

    KISIM-14 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-15     

1 ANTİHİSTAMİNİK 

(20 cc) 

adet 5.000   

    KISIM-15 Toplam 

Tutar 

 

 KISIM-16     

1 KUDUZ AŞISI doz 800.000   

    KISIM-16 Toplam 

Tutar 

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)  
 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır. 

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak 

düzenlenecektir.  
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 

Kaşe ve İmza 3 

 
1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır. 
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 
3(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak 
imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların 

yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.        

        2/2 
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BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

……..        İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

.. /.. /.... 

İhale Kayıt Numarası  2018/186876 

İhalenin adı 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı 

Teklif sahibinin adı ve 

soyadı/ ticaret unvanı 

 

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası1 

(gerçek kişi ise) 

 

 

Vergi Kimlik Numarası  

Adresi  

Telefon ve faks numarası  

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan 

okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de 

dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan 

yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

2)İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d)  bentleri 

hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; 

ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının 

(a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile 

ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.(Ek cümle: 25/01/2017-

29959 R.G./8. md.)Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 

sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 

sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı]istekli durumundayız.2 

4) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.)İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer 

alan kısımlarını]3her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen 

toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.]bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve 

taahhüt ediyoruz. 
 

 

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı 

Kaşe ve İmza4 

...................................................................... 
1     İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 
2Yerli malı teklif edenler  lehine  fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif 
edilmesi  lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesini 

ekleyecektir.  

İdare tarafından yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajının tanınmadığı ihale de  bu dipnota yer verilmeyecektir.  
3 (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.)Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. 

Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve  teklifine uygun  ibareyi seçecektir. 
4Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki 
verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.   

 

EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli   
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GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

MÜSTEŞARLIK 

 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı işine istekli sıfatıyla 

katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı 

hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici 

teminatın tutarı]..1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı 

hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, 

protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları 

dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin 

idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen 

günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili 

temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 
Bu teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 

geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 

olacaktır. 

 
 

[bankanın adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

                                                                                                 [banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 
 
 
 

NOT: (Değişik29/11/2016–29903R.G./4.md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak 

verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu 

belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 
2 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlik tarihinden 

önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir. 
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İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ 

 İhale kayıt numarası: 2018/186876 
 
  Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 
tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı işine müşterek teklif 

vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve 

bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde 

ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş 

ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır. 

 
 Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz 

müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken 

imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş 

olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her 

birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve 

sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; 

aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında Gıda Ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK yetkili olacağını, sözleşme 

konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, 

ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi 

durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt 

ederiz. 
 

Sıra no Ortağının adı ve 

soyadı/ticaret 

unvanı 

TC Kimlik Numarası (Gerçek 

Kişi)/Vergi Kimlik Numarası 

(Tüzel Kişi) 

Ortaklık 

oranı 

Adresi 

      

 

 
 
PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 
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KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

MÜSTEŞARLIK 

 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 
İdarenizce yapılan ihale sonucunda 21 kalem hayvan sağlığı malzeme alımı işini taahhüt eden 

yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile 

ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin 

teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..3 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; 

taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya 

tamamen yerine getirmediği taktirde, 

 
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve 

[yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet 

ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine 

derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar 

geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili 

temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu 

teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _4 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 

geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 

olacaktır.  

 
  
 
 

               [bankanın adı] 

                                                                                                               [banka  şubesinin adı] Şubesi 

                                                                                             [banka   ] yetkililerinin 

isim, unvan ve imzası 

 
 
 
 

NOT:  (Değişik29/11/2016–29903R.G./4.md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak 

verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu 

belirtilecektir. 

 

 
 

 

                                                 
3 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 
4 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, 

garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin 

bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz. 


