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TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

Satınalma Daire Başkanlığı 
 
 
 

İhale Kayıt No: 2016/489040 
Sipariş No: 1613833  

Birim Fiyat Teklif Formu 
 
 

Yükleme  
Yeri 

 
 

Nakledilecek 
Yer 

 

 
 

Miktarı 
(Ton) 

 

NAKL İYE TEKL İF 
BİRİM FİYATI RAKAM 

İLE   
(TL/TON) 

 
NAKL İYE TEKL İF  

BİRİM FİYATI  
YAZI İLE  
(TL/TON.) 

 
 

TOPLAM TUTAR 
(TL) 

Armutçuk TİM 
ÇATES Stok 

Sahası 
10.000 

 
(Y………………………….)  

TOPLAM: 
 

  10.000 
 

 
1- İdarece 21/11/2016 Pazartesi günü saat 15.00’de ihalesi yapılacak olan TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme 
Müessesesince üretilen kömürlerin Çatalağzı-B Termik Santralı stok sahasına karayolu ile nakledilmesi işine 
ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 
2- Teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalıdır. 
3- Teklif mektubunda kazıntı silinti düzeltme (imzalı ve paraflı olsa dahi) bulunmayacaktır. 
4- Birim fiyat Teklif formunun üzerine teklifinizin doldurularak, ekindeki sözleşme, teknik şartname ve diğer belgeler 
kaşelenip imzalanarak birlikte verilecektir. 
5- Fiyatlar KDV hariç olarak teklif edilecektir. 
6- Zonguldak Limanına torbalattırılmış kömürlerin nakli ve istifi yaptırılması durumunda filitrasyon ürünü kömürlerin 
ÇATES’e nakli işine ait teklif edilen birim fiyatı ödemelerde esas alınacaktır. Yüklenici bu duruma aynen uymak 
zorundadır.    
7- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle  % 6 
(Yüzdealtı) oranında süresiz kesin teminat alınır. Ayrıca, Sözleşme tutarının % 05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz ) 
karar pulu ve  % 09,48 (Binde dokuz virgül kırksekiz ) nispetindeki damga vergisi firmanızdan nakden tahsil 
edilecektir. 
8- Kurum Yönetmeliğinin 46. maddesinde belirtilen mücbir sebepler; 

İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 
olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 
20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler 
tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. 

 a- Doğal afetler, 
 b- Kanuni grev, 
 c- Genel salgın hastalık, 
 d- Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
 e- Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller dışında yüklenici sözleşmeye uygun olarak, 

malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 
(binde bir)  oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 30 (otuz) günü aşması ve idarenin ihtarına 
rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir 
ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
9- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi: 
Aşağıda belirtilen hallerde idare 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 yirmi (20) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve 
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin İdareye ait Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 
Yönetmeliğinin 15/A 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. Ayrıca, Mal Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Yönetmeliğinin 
15/B maddesi uygulanır. 
10- Teklif mektupları 10 gün opsiyonludur. 
11- Tebligat için Adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası. 



12- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi. 
13- Teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması durumunda tüzel 
kişili ğinin noter tasdikli imza sirküleri 
14-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter 
tasdikli imza beyannamesi istenecektir. 
15- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle geçerli olacak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
olmadığına dair belge aslı. 
16- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle geçerli olacak kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge 
aslı. 
17- İstekliler Ulaştırma Bakanlığından alınmış Karayolları Taşıma Yetki Belgesini sunacaklardır. 
18- Teklifler 21/11/2016 Pazartesi günü saat 15.00 ‘e kadar Kurumumuz Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit 
Cad. No: 125 Zonguldak adresine elden teslim edilecektir.  
19- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler 
uygulanır. 
 
 
EKLER:  
Teknik Şartname ve sözleşmesi (1 Takım) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES:  
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bağlık Caddesi Yayla Mah.İhsan  Soyak Sokak No:2 ZONGULDAK 
Telefon: 0372 252 40 00                     Faks: 0372 251 19 00 
e-posta: ttk@ satinalma. taskömürü.gov.tr  ≈  Elektronik Ağ : 
www.taşkömürü gov.tr. 

 
Bilgi için irtibat:  Şendoğan 
KOLSUZ 
Telefon: 0372 259 47 84- 259 47 94 
Faks: 0372 253 12 73 
 

 


