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Sayın Yetkili

Odamız ile  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) işbirliğinde 2021-2022 Eğitim ve 
Öğretim yılında okullarda dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı yapılacak olup, ekte 
bulunan "TOBB-MTSO 2021  Yılı Kırtasiye Seti Alımı İdari ve Teknik Şartnamesi"nde 
belirtilen şartlara uygun şekilde fiyat teklifinizi 08.09.2021 Çarşamba günü 17:00'a kadar 
Odamız Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü, Satın Alma Birimine kapalı zarf içinde iletmenizi 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yusuf YEL
Genel Sekreter Yardımcısı

03/09/2021 : C.Coşkun

EK :
TOBB-MTSO 2021 Yılı Kırtasiye Seti Alımı İdari ve Teknik Şartnamesi (5 sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

Yusuf Yel - Genel Sekreter Yardımcısı - 15:58 - 
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1 rexı-iriıı KoNUsU, TARAFLAR ve TANlMLAR
ı.ı. iŞbu Şartname konusu Türkiye odalar ve Borsalar Birliği Ve Mersin Ticaret ve Sanayi odasl işbirliğinde

2021 Yll Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısı ile okullarda dağıtılmak üzere alınacak kırtasiye
malzemelerinin tedarik edilmesi işini kapsar,

İşin Adı :TOBB-MTSO Kırtasiye Malzemesı Alımı
İşveren :Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ( Oda )
odanln Adresi :Çankaya mahallesi Atatürk caddesi 4718 sok. No:2 33070 Akdeniz/MERsiN
Telefon: 0324.238 9500 Faks: 0324.231 9697 E-posta satinalma mtso.ora,tr
Yüklenici Adayı :Hizmet konusu işe teklif veren gerçek ve tUzel kişiler.
Yüklenici :Hizmet konusu işi yapacak yüklenici adaylarından Oda tarafından seçilen gerçek veya
tüzel kişiler.
Yüklenici Adresi: Şartname konusu işe teklif veren gerçek ve tüzel kişi adayın açık adresi ve iletişim
bilgileri (telefon, GSM, e-posta)

2. TEKL|FıN TEsLiM TARiHi ve YER|
2.'t. Teklif dosyası 08,09,2021 Çarşamba günü saat 17,0o'ye kadar Odamız zemin katında bulunan Evrak

Kayıt biriminden kayıt numarası a|dlktan Sonra 2. Katta bulunan Mali lşler Ve satln Alma Müdürlüğü,
Satln Alma birimine kapalı zarf içerisinde teslim edilecek, E-posta veya açık şekilde verilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. HizMET ALlMi iLE iLGiLi SoRULAR VE CEVAPLAR
3.1. Hizmet konusu iş ile ilgili teknik konularda danışmak için Cemil COŞKUN ile iletişime geçebilirsiniz.

(0324 238 95 00 _ D6hili: 234 )

4. TEKLiFiN HAZ|RLANMAsl, VERiLMEsi Ve TEKLiF|N GERi ALlNMAsl
4.1. Teklif dosyaslnda;

4.1.1.Yüklenici adayının açık adresi ve iletjşim (telefon, GSM, e-posta) bilgilerini gösterir imzatı ve
kaşelı beyan yazısı,

4.1,2.reLJif konusu işi KDV dahil kaç liradan yapacağını gösterir jmzalı ve kaşeli teklif yazısı, Mersin
Ticaret Ve Sanayi odası 2021 Ynı Klrtasiye Malzemesi Allml Teknik Şartnamesinde (EK:1)
belirtilen yükümlülüklerin tamamlnl yerine getireceğini taahhüt ettiğini belirtecek,

4.'1.3.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2021 Ynı Kırtasiye Malzemesi Alımı idari ve Teknik
Şartnameleran her Sayfaslna okuduğunu ve anladığına dair kaşe ve paraf yapılacaktır.

4.1.4.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2021 Ytı Kırtasiye Malzemesi Alımı ldari ve Teknik
Şartnamelerinin başka bir maddesinde ayrıca belirtilmiş ise belirtilen diğer bilgi Ve belgeler
eklenecek,

4.2. Verilen teklif dosyası 5.maddede belirtilen Sürenin 24 saat öncesine kadar yüklenici adayı tarafından
yazılı taleple geri istenmesi halinde dosya açılmadan geri verilir, Hizmet teklif dosyaları açılmadan
hizmet alımı iptal edilirse yazılı talep eden yüklenici adaylarına dosyaları geri verilir. lhale dosyaları
7.maddede belirtilen süre ve sonrastnda geri verilmez.
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5. TEKLiFLERiıı ıçı ı-ıtıısı ve iııceı-eıııvı esi

5.1. Teklif dosYalarl 10.09.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Oda tarafından şartnamenin 4.
maddesinde belirtilen belgelerin tam olup olmadığı incelenir ve oda tarafından oluşturulan Satın Alma
Komisyonu taraflndan hizmet alımı sonuçland ırılır,

5.2. Değerlendirme Süresi odanın taraflndan 30 güne kadar uzatllabilir.
6. GEçici, xesiı reııixeT vE sözLEşME yApıLMAsı

6.1. lnaıe konusu iş ile ilgili geçici teminat Ve kesin temlnat aranmayacaktır.
6.2. 5. Maddede belirtilen tarihe kadar sonuçlandırılan ihale için ayrıca sözleşme yapılmayacaktır,

7. oDANlN yErxiı_eni
7.1. odamız Kamu ihale Kanununa tabı olmaylp ihaleyi yapıp yapmamaya, hükümsüz saymaya, işi

Yüklenici adaYlarından uygun gördüğüne, tamamını veya bir kısmını uygun gördüğü bedelle vermeye
tamamen serbesttir. odanın, ıhale konusu işi bölerek birden çok yükleniciye yaptlrmakta Serbesttir.
Oda tekliflerin açılmasından veya sözleşmenan imzalanmasından veya ihalesinden sarfınazar edebilir.
Bu sebeple tekllf Verecek firmaİar herhangi bir hak iddiaslnda bulunamazlar. lhalenin iptal edilmesi
ve/veYa baŞka birine verilmesi halinde, yüklenici adayları ihale için yaptıkları/yapacakları masraflar da
d6hil oimak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar,

8. YüKLENici ADAY|NlN YETKi VE soRUMLULUKLAR|
8.1. Teklif geÇerlilik süresi 15 takvim gunü olup, Oda bu süre sonunda ihaleyi sonuçlandırmazsa veya

sözleŞme yapllmasl hususunda işbu şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmez ise yüklenici
adayları taahhüdünden vazgeçebilir,

9. HlzMET ALlMl soNucuNUN TEBLiĞi VE iHALEN|N KEsiNLEşMEsi
9.'l. Oda tarafından uygun görülen yüklenici adayına 'l5.09.202,1 tarihine kadar onay yazısı gönderilir. Bu

bildirim imzalı elden tebliğ, iadeIi taahhütlü posta, e-posta veya faks ile yapıIabilir. Davet tebliğinin
elden imzalı verilmesi, postaya Verilmesi, e-posta ile yollanması veya fakslanması ha|inde işlem
tarihinden itibaren belirtilen süre içinde tebligatın yapılmış sayılır, Yüklenici adayının bu süre içinde,
her ne suretle olursa olsun, evrakl tebellüğ etmediği yolundaki mazeret ve iddialarl geçersiz Say|llr.

1o. VERG|, REsiM ve HARçLAR
'tO.t.Hjzmet alımı kapsamında oluşacak tum vergi, resim, harçlar, ihale karar pulu, sözleşme damga

vergisi ve sair masrafların tamamı yükleniciye aittir.
'l0.2.|Şin doğası gereği sorumlu sıfatı ile hak ediş üzerinden kaynaktan kesilecek vergiler mevzuatlarda

belirtildiği Şekli ile Oda tarafından tahsil edilir ve ilgili kurumlara beyan edilip ödenir.
11. işE BAŞLAMA ve BiTiRME TARiHi, KABUL ve GEC|KME HAL|NDE ALıNACAK CEZALAR

11.1.iŞin Yapılması: Mersin Ticaret ve Sanayi odası 2O21 Yüll Klrtasiye Malzemesi Alımı Teknik
Şartnamesinde (EK:1) belirtilen ürünler Yüklenici tarafından tedarik edilip, oda tarafından verilen
listeye göre paketlenecektir.

11.2.Süre Uzatımı: Yüklenici Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2O21 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı Teknik
Şartnamesinde (EK:'l) belirtilen sürede ürünlerin hazırlığını yaparak teslimatını gerçekleştirecektir.

1't.3.GeÇici ve Kesin Kabul: Yüklenici tarafından ürünlerin hazırlandığının iletilmesi üzerine Oda paketleri
yerinde veya oda adresine isteyerek kontrol yapabilir, Kontrolün yapılmasl ve ürünlerin teslim edilmesi
ile geçici kabul yapılmış sayılır. Teslimatın yapılmasından itibaren 1o iş günü içerisinde oda taraflndan
kesin kabul yapılır,
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11.4.Gecikme Cezası: Yüklenici, işbu şartname kapsamında belirlenen düzenlemelerin be|irlenen süre
iÇerisinde tam Ve eksiksiz olarak bitirmekle yükümlüdür, Aksi takdirde oda gecikilen her takvim günü
iÇin ihale bedeli olarak belirlenen ücretin %'l 'i oranı tutarında, her halükarda gecikmenin 1o takv|m
gunünü aşması durumunda ihale bedelinin o/o3o'u oranında tutar kesme hakkını saklı tutar. Gec|kme
cezası toplam hizmet bedelj üzerinden mahsuplaşülarak tahsjl edilecektir.

1 2. TEBLiGATLAR|N GEçERLiLiĞi
12.1.Yüklenicinin teklif formunda göstermiş olduğu kanuni adresine veya faks numaralarına yapılacak her

türlü tebligat aynl gün, Yüklenicinin şahslna yapılmış sayılır.
13. AVANS, KEsiN KABUL ve ÖDEMe

13.1.Yüklenaciye ışin tamamlanması ve teslim edilmesi süresince avans, ön ödeme veya benzeri ad altında
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13.2.Ödeme iÇin kesin kabul esastır, Kabul, işin teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır. Hasarlı
Ürünler kabul tutanağında belirtilir. Yüklenici, tüm ürünleri 1. Maddede belirtilen Oda adresine hasarsız
olarak teslim etmekle yükümlüdür. Hasarlı ürün miktarlnln toplam ürün miktarlnın %S'ini aşması
durumunda oda tüm ürünleri herhangi bir ödeme yapmakslzln iade etme hakklna sahiptir. Ödeme,
kabulün yapllması neticesinde iş bedeli için faturanın odaya teslimi ile en geç 1o iş günü içerisinde
yüklenicinin belirteceği banka hesabına yapılacaktır.

14. DiĞER HUSUSLAR
14.1.Teklifler açılmadan Oda şartname üzerinde dilediği düzeltme ve/veya değişikliği yapma hakkını saklı

tutar. Bu takdirde bu gibi düzeltme ve/veya değişikliği belirten açıklayıcı bir belge, teklif gönderi|miş
bulunan tüm Yüklenici Adaylarına yollanacaktır,

't4.2.1halenin kesinleşmeden, teklif Verene iş tebliğ edilmeden veya sözleşme imzalansa dahi yüklenici işe
baŞlamadan önce Oda, işin yaptırılmasından vazgeçebilir. Yüklenici, kesin teminat ile sözleşme için
yapılan masraflardan başka hiçbir masraf ve zarar ziyan talebinde bulunamaz.

15. iHTiLAFLAR|N çözüM şEKLi
15.'t.Hizmet alımı sonucunda, Oda ile yüklenici arasında imzalanacak olan sözleşmenin ve eklerinin

uygulanmasından, yorumlanmasından, ifasından, sona ermesinden, fesih edilmesinden dolayı oda ile
yüklenici araslnda doğan anlaşmazllklarda Mersin Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri yetkilidir.

16. TEKNiK şARTNAME
'l6.1.|Şbu Şartname kapsamında alım yapılacak ürün listesi ve teknik konuların bulunduğu Mersin Ticaret

ve Sanayi odasl Klrtasiye Malzemeleri Alüml Teknik Şartnamesi (EK:.l) ektedir.

Mersin Ticaret ve sanayi odasl
Çankaya Mahallesi Atatürk cadde5i
4718 sökak No: 2
33o7o-Akdeniz/Mersin
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MERSİN TICARET vE sarıRyi ooası

Paket iÇeriği Yukarıda belirtilmiş olup, listede belirtilen markalar dışında ürün kabul edilmeyecektir, Fiyat
teklifiyIe birlikte, teklif edilen marka bilgileri mutlaka belirtilmelidir.
FiYat teklifleri KDV DAHİL olarak verilmelidir, Verilen fiyat teklifleri 15 gün geçerli sayılacaktır.
Fiyat teklifinin onaylanması sonrası oiuşacak fiyat artışları kabul edilmeyecektir.
oda verılen fiyat teklifi dışında nakliye, paketleme vs. herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

Miktan: 1 9 lm

1

MERsiN TiCARET VE sANAYi oDAsl 2021 Y|Ll KlRTAsiYE MALZEMEsi ALIM|

TEKNiK şARTNAMEsi(EK:1 )

Türkiye odaİar ve Borsa|ar Birliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi odası işbirliğinde 2021 Yı|ı Eğitim_
Öğretim ylllnln baŞlaması dolaylSl ile okullarda dağltllmak üzere alınacak kırtasiye malzemeleri;

2

3
4
5

6

7 1 paket içerisinde listed
(Alım miktan (3/o10,+ok10) alınan fiyat tekliflerıne göre değişiklik gösterebilir.)
e bulunan 12 iarklı malzemeden belirtilen miktarlarda bulunacaktır. Mersin

Ticaret Ve Sanayi Odası liste içeriğini malzeme cinsini eksiltebilir, miktarlarda eksiltme veya arttırma:
yapabilir.

8. Paket|emede üzerinde reklam bulunmayan beyaz, kolayca kopmayacak, dağılmayacak poşetler
kullanılarak yapıIacaktır.

9. Teklifin onaylanmasından sonra ürünler en geç 1O(on) gun lçerisinde Mersin Ticaret ve Sanayi odası
Hizmet Binasına veya odanın belirteceği adres/adreslere uygun şekilde paketlenmiş olarak teslım
edilecektir. (Teslimat, Odamızın belirteceği günlerde ve miktarlarda olacaktır,)

10. Söz konusu şartlara ve sürelere Yüklenici firma tarafından uyulmamasl halinde Mersin Ticaret Ve
Sanayi odası sipariş hangi aşamada oİursa olsun kararından cayabilir.
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S. No Ürün Miktar Talep Edilen Marka
1 Kurşun Kalem (12lj) 1 Set Adel/Fatih/Faber Castel
2 Kırmızı Kurşun Kalem (6lı) 1set Adel/Fatih/Faber Castel
3 Kuru Boya (12li,Teneke Kutu) 1Set Adel/Fatih/BigpoinVArk
4 Pastel Boya (12lj) '1 Set Adel/Fatih/Bigpoint

Silgi (5li) 1Set
M ikro/Faber Castel/BigpoinU Adel

6 Kalemtraş (2li) Tiko /Noki//BigpoinVMikro/Onas
7 İzola Bant (2li) 12mm-l Om '1 Set BigpoinWege/Panfix/Adel/34

8 Kap Kağıdı (3lü) (Buzlu-Şeffaf/Renkli-4O Cm,2m) 2Set G ıpta/Noki/Bronsi3a

9 Etiket (8li)

10 80 Yap. Çizgili Defter (A4) 2Adet Mopak/Umur/G ıpta/Umut

11 2Adet Mopak/Umur/Gıpta/Umut
,l2 30 Yap, Resim Defteri (A4) 2Adet Mopak/Umur/Gıpta/Umut

@@,ğ www.mtso.or9tr

Mersin Ticaret Ve sanayi odası
Çankaya Mahallesi Atatürk caddesi
47'18. sokak No:2
33070-Akdeniz/Me.sin
( +90 324 238 95 00
l+9o 324 231 96 97
E info@mtso.orgtr
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'lSet

3Set Keskin/Gıpta/Umur

80 Yap, Kareli Defter (A4)
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1 1. Ürün eksiksiz teslimatından sonra fatura ibrazını takiben 1O gün içerisinde ilgili firmanın banka
hesabına ödeme yapllacaktlr.

12. Konu ile ilgili danışmak için 0324 238 95 00/Dahili:234 nolu telefon ile Odamız Mali lşler ve Satın Alma
Müdürlüğü, Satın Alma Biriminden Cemil COŞKUN ile görüşebilirsiniz.

Mersin Ticaret ve sanayi odasl
Çankaya Mahallesi Atatürk caddesi
4718. sokak No:2
33070-Akdeniz/Mersin
( +90 324 238 95 00
a+go 324 231 96 9J
! info@mtso-orgtl
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