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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Satınalma Daire Ba şkanlığı 
 
 
 

MAL VE H İZMET ALIMLARINA A İT PAZARLIK USULÜ T İP SÖZLEŞMESİ 
(4734 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi Kurumu muz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 

Yönetmeli ği 19-b/5 maddesine göre Pazarlık Usulü Teklif alma) 
 
 
 

 
Dosya No: 1817024  
 
KİK NO: 2018/ 289368 
 
Madde 1 – Taraflar: TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres: Satınalma dairesi Ba şkanlığı Mithatpa şa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125  
67090 - Zonguldak 
 
a) Mal ve Hizmet Satan Yüklenici:      
Madde 2- .......................................... ...................................................................... 
Adres: 
Tel: …………………. 
Fax: ………………… 
 

Malzemenin Cinsi:  
 
 

Miktarı  
(M2.) 

B. Fiyatı:  
(TL./ M2.) 

 
Rakam ve yazı ile toplam fiyatı 

(TL.) 
1- Örgülü tel 2 mt’ lik                                                   10.000   

TOPLAM:   
( Y....................................................................................................................................ve  00/00 )TL’dir.  

  
Madde 3- Genel hükümler:  
a- 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 TL ve altmışdokuz Kr.) karar pulu ve  %09,48 (Binde dokuz TL. ve kırksekiz  Kr.) nispetindeki damga 
vergisi firmanızdan nakden tahsil edilecektir. 
b- Teslim Süresi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip söz konusu iş 30 takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir.  
c- Teslim Yeri:  Malzemelerin teslim yeri Armutçuk Müessesesi Lavuar Müdürlüğü’dür. 
 
d- Kurum Yönetmeli ğinin 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. 
          - Doğal afetler,  

 - Kanuni grev, 
 - Genel salgın hastalık, 
 - Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
-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 % 01 (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. 

 
 
 



e- İdarenin Sözle şmeyi Feshetmesi: 
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: 

- 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, 

 - 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. 
f- 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. 
 
g- İş bu sözleşme bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. 
 
 
 
 
 
  

İDARE 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÜKLEN İCİ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


