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Çankaya Mahallesi Ataturk caddesi
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MERsiN T|CARET VE sANAYi oDAs|

2021 AJANDA BAslMl TEKL|F ALMA şARTNAMES|

1. TEKL|FiN KoNUsU, TARAFLAR

Ve TAN|MLAR

İşveren tarafından kullanılacak 2021 ylı Ajanda basımından oluşmaktadır.
i2021 Ytl Ajanda Basımı
işin

Adı
İşveren

:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

iğveren Adresi: çankaya mahallesı Atatürk caddesi 4718 sok. No:2 Akdeniz/MERsiN

o tr
Telefon:0324,2389500, faks: 0324 -2319697 e-posta: satinalma m
gerçek
kişiler.
Ve
tüzel
Yüklenici Adayl: ihale konusu işe teklif Veren
Yüklenici :ihale konusu işi yapacak yüklenici adaylarlndan işVeren taraflndan seçilen

gerçek veya tüzel kişilef

.

Yüklenici Adresi: ihale konusu işe teklif veren gerçek Ve tuzel kişi adayın açık adresi

Ve

iletişim bilgileri (telefon, GSM, e-posta)

J

TEKL|FiN TEsLiM TARiHi ve YER|
Teklif dosyasl 13.1o.2o2o Sall günü saat 17.0O kadar işVerenin adresinde 2.katta Evrak kayıt
numarası ald|ktan sonra Mali işler ve Satın Alma MUdürIüğü, Satın Alma birimine kaPalı olarak
elden ya da posta araclllğlyla iletilecektir, Posta ile iletilen teklif dosyalarl için eVrak kaylt
numarasl satln Alma Birimi tarafından allnacaktlr,
TEKLiF VERECEKLERDE ARANAN ŞARTLAR|
Teklif verecek yÜklenici adaylnın vergi kaydı ve ilgili oda kaydl olacak Ve bunu gösterir belgeyi
teklif dosyaslna ekleyecektir, Varsa iş bitirme belgeleri ile referanslarl teklif dosyasında
eklenecektir-
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R

iHALE DosyAsı iLE iLGiLi soRULAR VE cEvApLAR

ihale konusu iş ile ilgili idari konularda Erhan Gazi Alkan ve Cemil Coşkun yetkilidir.
Telefon 0324 238 95 O0,Erhan Gazi Alkan'ın dahili 232, Cemil Coşkun dehili 234,
GEÇici ve KEsiN TEMiNAT|N BELiRLENMEsi
ihale konusu iş ile ilgili geçici teminat olarak nakit 1.000,00 TL (BinTürklirasl), kesln teminat
olarak ihale bedelinin %10'u alınacaktlr. Geçici teminat tutarl işyeri adresindeki veznelere
nakden ya da T.iş bankası Uray Şubesi nezdinde bulunan TR36 0006 4000 0016 6070 0000 29
lBAN numaralı hesablna Ödeme yapllacak ve Ödemenin yapıldlğına ilişkin belgenin bir kopyasl
teklif dosyası içerinde işverene ibraz edilecektir.
Kesın temlnat tutarl işyeri adresindeki veznelere nakden ya da T.iş bankasl Uray Şubesi
nezdinde bulunan TR36 0006 4ooo 0016 6070 00oo 29 |BAN numarall hesablna ödeme
yaptlacak Veya banka teminat mektubu Verilecektir. Ödemenin yapıldığına ilişkin belge Veya
teminat mektubu işVerene Sözleşme öncesi teslim edilecektir.
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TEKLiFiN HAzlRLANMAsl, VER|LMEsi

Ve

TEKLiFiN GERi ALlNMAsı

Teklif dosyasında;
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,1, Yüklenicj adayının açık adresi Ve iletişim (telefon, GSM, e_posta) bilgilerini 9österir
imzalı ve kaşeli beyan yazlsl,
ihale konusu işi KDV hariç kaç liradan yapacağını gÖsterir imzall ve kaşeli teklif yazısl,
Teknik şartnamede belirtilen yukumltılüklerin tamamlnl yerane getireceğini taahhüt
ettiğini belirtecek.
taraflndan imzalanmlş ve
3. Teklif allm şartnamesı ve Teknik şartnamenin yuklenici aday
kaselenmls sureti,

lle imzalanmlŞtlr,
ube lge 507 0 say iıi-ei"ı.i,on,ı ı,ira xanununun 5. İüaddes|ggeJ ?cefrv8nli elektronik imza

4. Teklif alım şartnamesinde aynca belirtilmiş ise belirtilen diğer bilgi Ve belgeler eklenecek,
5. Geçici teminatln ödendiğine ilişkin belgenin kopyasl,
6, yukartda sayılan belgelerden oluşturulacak dosya bir zarta konularak 2.maddede
belirtildiği şekilde işverene teslim edilecek,

7.

8.

Verilen teklif dosyasl 7.maddede belirtilen surenin 24 saat öncesine kadar yüklenici
adayl taraflndan yazılı taleple geri istenmesi halinde dosya açllmadan geri Verilir. ihale
teklif dosyalan açılmadan ihale iptal edilirse yazılı talep eden yuklenici adaylarlna
dosyaları geri verilir. ihale dosyalan 7,maddede belirtilen süre ve sonraslnda geri
verilmez.
TEKL|FLERiN AçlLMAsl ve iHceıeıııınesi

Teklifdosyaları2o,10,2o20Salı9ünümesaibitiminekadarişverentaraftndan

değerlendiriiecektir. Hazırlıkların tamamlanması ve onay verilmesi süreci 27.10.2020 SaIı
gününe
glınune kadar sonuçlandırılmış olacaktlr. işveren değerlendirme suresini 30 takvim
kadar uzatma hakklnl saklı tutar. Şartnamenin 6,maddesinde belirtilen belgelerin tam olup
ihale
olmadığı incelenir Ve işVeren taraflndan oIuşturulan satın alma komisyonu taraflndan
ön
sonuçlandlrlllr. yüklenici, firma onay tarihi itibariyle en geç 5 iş gunu içerisinde baslm
hazırlıklarını yaparak İşveren'in onayına sunar.
işVEREN,iN YETKiLERi
lşl
işveren Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yaplp yapmamaya, hükümsüz saymaya,

yükleniciadaylarlndanuygungördtjğüne,tamamlnlVeyabirklsmlnluygungörduğübedelle
vermeye tamamen serbesttir. işveren, tekliflerin açılmasından veya sözleşmenin
firmalar
amzalanmaslndan veya ihalesinden sarfınazar edebilir. Bu sebeple teklif verecek

9.

Verilmesi
herhangi bir hak iddiaslnda bulunamazlar. ihalenin iptal edilmesi Ve/Veya başka birine
üzere
olmak
dahil
da
halinde, yuklenıci adaylarl ihale için yaptlk|arl/yapacaklarl masraflar
herhangi bir hak iddiasında bulunamazlaf.
YüKLENici ADAYIN|N YETK|LER|
sonuçlandırmazsa
Teklif geçerlilik suresi 30 takvim günij olup, işveren bu sure sonunda ihaleyi
yerine getirmez
yükümlülükleri
veya sözieşme yapılması hususunda işbu şartnamede belirtilen
ıse yuklenici adaylarl taahhüdünden Vazgeçebilir

10. IHALE

soNucUNUN TEBLiĞi VE iHALEN|N K EsiNLEşMEsi

ylna sözleşme imzalamak üzere yazllı davet
şVeren tarafından uygun görülen yüklenici ada
yapıllr ya da e-posta aracılığıyla sözleşme metni ni gönderir. E-posta ile gönderilen sözleşmeler
ile
ıslak imzalı otarak İşveren'in posta adresine gönderilecektir. Sözleşmenin imzalanmasl
içerisinde sözleşme
birlikte ihale kesinleşmiş sayılır, Yazıda sözle şme için Süre Verilir, süre
yüklenici
adayının varsa
yollamayan
imzalamaya gelmeyen yada posta ile ıslak imz alı olarak
Bu bildirim imzalı
geçici teminatl irat kaydedilir Ve işVeren dilediği yüklenici adaylna lşi Verebilir.
tebIiğinin elden imzalı
elden tebliğ, iadeli taahhütlü posta Veya faks ile yapılabilir, Davet
itibaren belirtilen süre
verilmesi, postaya verilmesı veya fakslanması h alinde işlem tarihinden
ne
suretle olursa olsun,
her
içinde tebligatln yapılmış sayılır. Yüklenici adayın ın bu süre içinde,
geçersiz sayılır
eVra kı tebeltuğ etmediği yolundaki mazeret Ve.idd iaları

YAP|LMASl vE KEsiN TEMiNAT
taraflndan
s özleşmenin imzalanmasl ile varsa geçici teminat k esin teminata dönüşur ve işveren
firma
yüklenici
edilir,
tahsil
belirlenen kesin temınat tutarl bu tutarln üzerinde yse fark ayrıca

§ özı-eşıııeHiıı
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ile imza|anmlŞtlr,

kesin teminatln yattnldlğlna ilişkin belgeyi Veya teminat mektubunu, işVeren taraflndan

sözleşme yapmak üzere davet edildiği Süre içerisinde, işVerene teslim etmekle sorumludur,
12. VERGi, REsiM Ve HARçLAR
ihale kararı ve sözleşmenin yapılmasına alt her türlU vergi, resim, harçlar, ihale karar pulu,
sözleşme damga vergisi ve sair masrafların tamamı yükleniciye aittir. İşin doğası gereği sorumlu
sıfatı ile hakkediş üzerinden kaynaktan kesilecek vergiler mevzuatlarda belirtildiği Şekli ile
işveren tarafından tahsil edilir Ve ilgili kurumIara beyan edilip ödenir. işin yıllara sarkmaSl
durumunda oluşacak vergi yükleniciye aittir. İşbu vergi işveren tarafından beyan edilir, ödenir ve
yüklenici hak edişlerinden mahsup edilir.
13. İşE BAşLAMA ve BiTiRME TARiHi, KABUL ve GEç|KME HAL|NDE ALıNAçAK çEZALAR
Sözleşmede ayrlca belirtilmemiş ise, işan en geç 23.11.2o2o tarıhine kadar işveren adresine ya
da belirteceği başka bir adrese tek seferde teslim edilmiş oIacaktlr. işin zamanında teslim
edilmemesi durumunda işveren, gecikilen her 9ün için ihale bedelinin %0,5'i oranlnda, toPlamda
kesin teminat tutarını aşmamak kaydı ile ceza kesebilir.

14.

sÜRE UzATlMl VERiLMESi HALLERi ve ŞARTLAR|
Yüklenicinin yazlll talebi ile müracaat etmesi Ve işVerenin uygun görmesi halinde ek sure
VerilebiIir.

15.

GEçici TEMiNAT ve iıoesi

Geçica teminat allnmlş ise, tekliflerin değerlendiriImesi, yükIenici adaylna tebliğ Ve sözleŞmenin
sonra diğer yüklenici adaylarının geçici teminatları kendilerine veya kanuni

imzalanmasından
temsilcilerine 7 (yedi) takvim günü içinde iade edilir. ihalenin iptal edilmesi veya teklif alma
geri allnması durumunda geçici teminatlar bu
şartnamesinde belirtilen sure içerisinde dosyasını
maddede belirtilen süre içerisinde iade edilir,

1

6.

17.

TEBLiGATLARIN GEçERLiLiĞi
yüklenicinin göstermiş olduğu kanuni adresine veya faks numaralarına yapllacak her türlü
tebligat aynt gun, Yüklenicinin şahslna yapllmlş saylllr,
TESLiMAT, AVANS, KEsiN KABUL ve ÖDErvıE
bedeli
işin, işveren,in adresine ya da işveren,in belirteceği başka b|r adrese teslimatlnın nakliye
altında
ad
veya
benzeri
iuı.ı"ni.iy" aittir. yukleniciye söz konusu iş için avans, ön ödeme
,13.maddede
herhangi bir ödeme yapllmayacaktır. Ödeme için ,kesin kabul esastır. kesin kabul
bir heyet veya
betirtilen hususlar da göz önünde bulundurularak işveren tarafından belirlenecek
yüklen,ci
satln alma komlsyonu taraflndan yaplllr. kesin kabul sonraslnda kesin temlnat,
firmaya iade edilir,

ve
ödeme, kabulün yapılması neticesinde iş bedeli için fatura veya ilgili mevzuatta belirtilen
yapllacaktır,
yerine geçecek belgenin işVerene teslimi ile en 9eç 1o günü içerisinde
18. DIĞER HUSUSLAR
yapma
Teklifler açılmadan İşv eren şartname üzerinde dilediği düzeltme Ve/Veya değişikliği

bir belge,
tutar. Bu t akdirde bu gibi düzeltme ve/veya değişikliği belirten açlklayücl
lmiş bulunan tüm Yüklenici Adaylarlna yollanacaktır
teklif verene iş tebliğ edilmeden ve ya sözIeşme imza|ansa dahi

inleşmeden,
başlamadan önce aşVeren, işin yaptlrllmastndan vazgeçebilir. Yuklenici, kesin
özleşme için yapllan masrafl ardan başka hiçbir masraf ve zaraı ziyan talebinde

bulunamaz.
Bu belge 5070 sayıll Elektronik imza Kanununun 5, N.4addesi
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19.

iHTiLAFLAR|N çözüM ŞEKLi
ihale sonucunda, işVeren ile yüklenici araslnda imzalanacak olan SÖzleşmenin ve eklerinın
uygulanmaslndan, yorumlanmaslndan, ifasündan, sona ermesinden, fesih edilmesinden dolayl
işveren ile yüklenici arasında doğan anlaşmazllklarda l\rersin Merkez Mahkemeleri ve icra
Mudürlükleri yetkilidir.

20.

TEKLiF KoNUsU iı-E iı-oiui oNAY sÜREci VE TEKNiK şARTNAME
işverenin, yüklenici firma onaylndan sonra Sözleşmede ayrlca belirtilmemişse, 7. l\iladdede

üzere
belirtilen süre içerisinde yüklenici firma hazlrllklarlnl yapar Ve işVerenin onayına sunmak
jsteniIen kapak ve sayfa numunelerini hazlrlar.

2o21

AJANDA Özeı-ı-ixleRi

:

Adet:'1 5,00O (onbeşbin)
Ebadı: 17cm*24cm, Strttan Gizli Spiralli

i"prr, i"r.o

teklifle
deri olacak MTSo logosu ve açık ismi sıcak baskı yapıIacak (deri örnekleri
birlikte sunulacak).
Ajanda Kapak Rengi: Teklif onayından sonra firmanln sunacağl karteladan renk seçimi
yapllacaktlr,
Ambalaj: Tekli Shring
Tasarım: Basıma hazlr olarak 9önderilecektlr.

Sayfalar:
80 gr 1. Hamur kağıt, beyaz renk
Kareli
32O sayfa (160 yaprak) iç sayfalar
Ek olarak 8 sayfa (4 yaprak) genel bilgi Ve takvim sayfast
Her sayfada MTSo logosu filigran baskl yapılacak

Özel Sayfa:

.
.
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ğ

8 yaprak 16 sayfa 120 gr mat kuşe, renkli baskılı olacak
R;'an'aanın en s;nunda katlamalı Turkiye haritası, renkli baskı olacak
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