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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Satınalma Daire Başkanlığı 
 
 

Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik 
(Kurum Yönetmeliği 19 b/1 Madde)  

 
 

KİK NO: 2018/506387 
Sipariş No:  1817043 
 

Birim Fiyat Teklif Formu 

Malzemenin Cinsi: Birimi 
 

Miktarı Birim Fiyat 
(TL./ M².) 

Tutarı: 
(TL.) 

1- Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 mm) M² 6.000   

2- Baklava Örgülü Kafes Teli (50x50 mm) M² 400   

TOPLAM:                                                                                                               

    (Y.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ve  00/00  TL.)’ dir. 
 
1- İdarece 31.10.2018- Çarşamba günü saat 15.00’de ihalesi yapılacak olan 6.400 m2. baklava örgülü kafes 
teli 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- 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. 
7- Tebligat için Adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası. 
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 
gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge, 

c) 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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
9- Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 

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. 
 



10- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır. 
 11- 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. 
12- İstekliler, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu 
anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 
13- 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 % 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. 
14- İdarenin Sözleşmeyi 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. 
15- Teklif mektupları 120 gün opsiyonludur. 
Genel hükümler: 
16- Baklava örgülü kafes tellerinin her biri schiring naylonlar ile sağlam bir şekilde ambalajlanacaktır. 
17- Malzemeler siparişe müteakip 30 gün takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
18- Malzemelerin teslim yeri T.T.K Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarıdır. 
 
19- Teklifler 31.10.2018- Çarşamba günü saat 15.00 ‘e kadar Kurumumuz Satınalma Daire Başkanlığı Bülent 
Ecevit Cad. No: 125 Zonguldak adresine gönderilecek, elden teklif teslim edecek istekliler ise aynı adreste 
bulunan 6 no’ lu teklif kabul odasına verebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu 
değildir. 
20- 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. 
 
Tekliflerin verilebileceği en son tarihi ve saati: 31.10.2018- Saat 15.00  
İhale açılışı tarih ve saati: 31.10.2018- Çarşamba günü saat 15.00 
 
 
 EKLER:  
1-Teknik Şartname (2 Sayfa) 
2-Sözleşme tasarısı  (2 Sayfa)  
 
 

 
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 
 

 

http://www.taşkömürü/

