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TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
SATINALMA DA İRE BAŞKANLI ĞI  

 
TEKL İF MEKTUBU 

                                                         (Kurum yönetmenliği 19. maddesi) 
 
 
Dosya No: 1618051 
 
Sıra 
No: 

Malzeme Adı Etinorm Miktar Birim Fiyat (TL) Tutar 

1- Oksijen Gazı 051 020 0015 28.155 m³  (~3.920 tüp)   
2- Asetilen Gazı 051 020 0010 10.255 kg. (~1.140 tüp)   
Toplam: (Rakam ve yazı ile) 
 

 

 
Hükümler : 
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 
gerekir:  
1-1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ve yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası  belgesi, 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişili ğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişili ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişili ğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
1-2- Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlar ının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 
bırakılacaktır. Ayrıca (a, b, c, d, e ve g) bentlerinde  sayılan durumlar da  olunmadığına ilişkin, ihale 
tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler teklifler ile birlikte sunulacaktır; sunulan belgelerde 
yer alan bilgilerde ihale tarihi itibariyle değişiklik olması halinde bu durum isteklilerce derhal 
Kurumumuza bildirilecektir.   
  a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, 
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme 
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu olan. 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı 
faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen. 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 
edilmiş olan. 

1.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
1.3.1. Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

1.3.2. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka belirteceklerdir. 

1.3.3. Firmalar, TSE uygunluk ve ISO kalite belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

 



1.4. Belgelerin sunuluş şekli 
1.4.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır.  

1.4.2- Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi 
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli 
kabul edilmeyecektir. 
1.4.3-İstekliler, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” 
veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 
 
2-  Teklif Mektubu ve istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, 
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin 
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
 
3- Teklifler 24.10.2016 tarih, saat 15:00’e kadar Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığı’na (teklif alma 
birimine) teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade 
edilir.  
 
4- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine 
kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış 
zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 
 
5- İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı  olup olmadığı Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilecektir.   
 
6- İstekliler tekliflerini  Türk Lirası (TL) olarak birim fiyat üzerinden verecektir. Yabancı para birimi 
cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
7-1- Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereği ödenecek vergi, resim, harç,ulaşım, 
montaj, boşaltma, muayene ve analiz ücretleri ile her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil 
edilecektir. 
7-2. (7-1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması 
hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. 
7-3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) 
ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir. 
 
8- Söz konusu malzemeler ekli teknik şartname esaslarında olacaktır. 
 
9- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden iti baren en az 120 takvim günü olmalıdır. 
 
10-  İşin süresi 365 takvim günüdür.  
 
11- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunludur.  
 
12- Mal veya hizmet alımında %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz) oranındaki karar pulu,  %09,48 
(Binde dokuz virgül kırksekiz) oranındaki sipariş pulu yükleniciye aittir.  
 
13- a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
b) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği  ihalelerde, birden fazla 
istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu 
anlaşıldığı takdirde, erken teslim süresi dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.   
 
 
 
 



14- Üzerine ihale kalan firma ile sözleşme yapılabilmesi için %6 kesin teminat alınacaktır. (Kesin teminat, 
mektup olması halinde süresiz olacaktır.) 
 
15- İdare üzerine ihale kalan firmanın, tebliğ tarihini müteakip 10 gün içinde sözleşme imzalamaması 
halinde, ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekli ile sözleşme 
imzalar. Her iki fiyat arasında meydana gelen fark birinci teklif sahibinden tahsil edilir.  
 
 
 
16- Gecikme halinde alınacak cezalar:  
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin % 01 (binde bir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.  
 
17- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesi (g) bendine göre istisna 
kapsamındadır.      
 
18- Malzemelerin teslim yeri teknik şartnamede belirtilmiştir.    
 
19- 24.10.2016 tarihinde ihalesi yapılacak oksijen ve asetilen gazı tüp dolumu teminine ait bütün belgeler 
tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul 
edilmiştir. Teklifimizin kabulünü arz ederiz. 
 
 
 
EKLER :            
1- Teknik şartname (4 sayfa) 
2- Malzeme dağılım tablosu (1 sayfa) 
3- Muayene istek formu (1 sayfa) 
2- Sözleşme tasarısı (2 sayfa) 
            
 
 

Firma Ka şe-İmza 
 


