
Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesinin Hazırlanması 
 Tarih: 18/03/2019 

 

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 

 

1- Buhar Kazanı 

 

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu 

kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi 

veren firmaya yapılacaktır. 

 

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir: 

 Bağrıkurt Köyü No: 74 Selçuklu/KONYA 

 Telefon  : 03323532345 

 Faks : 03322820141 

 

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren 

firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da 

verilmelidir.  

 

5. Teklifler en geç 08/04/2019 tarihi saat 13:00’a kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir. 

Teklif zarfları 3.paragrafta belirtilen adreste teklif sahiplerinin huzurunda 08/04/2019  günü saat 13:10’da 

açılacaktır. 

 

6. Faks yoluyla gönderilen teklifler geçerli sayılacaktır. 

 

7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş 

Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye 

göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız. 

 

 (I)  FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası 

cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.   

 

Teslim Adresi: Konya İli, Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Köyü, Bademyazısı Mevkii, 15 Pafta, 589 Parsel  

 

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan 

karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, 

en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya 

verilecektir.  Sipariş Emri gönderilmeden önce üretici veya ana bayi olunmaması durumunda satın alma 

bedelinin en az %3’ü tutarında banka teminat mektubu talep edilecektir. 

 

(III)  TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, 

tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.  

 

8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz: 

  

 Telefon   : 03323532345 

 Faks  : 03322820141 

 Web adresi : www.kardeslertavukculuk.com  

 

 

 

 

Saygılarımla, 

 

Mehmet Sabit Kalfa  

Şirket Müdürü 

Kardeşler Tavukçuluk Ekipman San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Bağrıkurt Köyü No: 74 Selçuklu/KONYA 

 



Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları) 

 

 

 Sipariş No : ____________________________________________ 

 Sipariş Tarihi : ____________________________________________ 

 Alıcının Adı : ____________________________________________ 

 Alıcının Posta Adresi : ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

 Telefon No.  ____________________________________________ 

 Faks No.   ____________________________________________ 

 

 Konu:    ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

                        _________________________________’nın temin işi.  

 

KİME:  {Tedarikçinin adını ve adresini yazın} 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

Sayın Yetkili: 

 

 Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı 

............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt 

ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.   

 

 Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımla, 

 

Mehmet Sabit Kalfa 

Şirket Müdürü 

Kardeşler Tavukçuluk Ekipman San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Bağrıkurt Köyü No: 74 Selçuklu/KONYA 

 

 

 

 

 



Ek1.b-c: Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)  

 

Projenin Adı : 20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı 

Alıcı : Kardeşler Tavukçuluk Ekipman San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Satıcı  :  

Sözleşme No :  42.2.BÜİ.12.00209/Mal/02 

 

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi  
Sıra No: Malın Cinsi/ Kalem No. Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat Teslim Süresi 

1 Buhar Kazanı 1 Adet   30 Gün 

Genel Toplam   

KDV (%) :  

Toplam  :   
(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır) 

 
 Yedek Parçalar   : Yedek parça imkanı sağlanacaktır.  

  2-10 yıl süre aralığında ücreti karşılığında yedek parça sağlanacaktır. 

 Araçlar ve Aksesuarlar  : Yardımcı araç ve aksesuar imkanları sağlanacaktır. 

Kullanma Kılavuzları : Türkçe Kullanım klavuzu ve ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir. 

Bakım Koşulları : Gerekli bakım kolaylığı sağlanacaktır.   

  Bildirimi takiben 3 iş günü içinde bakıma gelinecektir.  

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir 

ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.  

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.  

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.  

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 24 ay boyunca imalatçının 

garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.  

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Makine teslim adresine ambalajlı olarak teslim edilmeli ve montajı 

yapılarak çalışır duruma getirilmelidir. 

7.  Potansiyel tedarikçiler fiyat teklifi ile birlikte; 

7.1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından yıl içerisinde alınmış faaliyet belgesi, 

7.2. Yüklenicinin çalışma konularının bulunduğu ve son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 

7.3. Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri/imza beyanı, 

7.4. Vergi levhası (2017 yılı vizeli), 

7.5. Potansiyel tedarikçiler ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi, üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, 

üretici veya ana bayi değil ise banka referans mektubu (teklif edilen bedelin en az %20’si kadar)  

7.6. Makine-ekipmanlara ait Yerli Malı Belgelerinin verileceğine dair taahhütname 

7.7. Nakliye esnasında oluşabilecek zararların karşılanacağına dair taahhütname, 

7.8. Tebligat için adres beyanı ile icralı ve davalı olmadığına dair taahhütname vereceklerdir. 

7.9. Değerlendirme sonucunda, idari ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan geçerli teklifler 

arasında en düşük fiyat teklifini veren yükleniciden sipariş mektubu gönderme ve sözleşmeye davet 

öncesi; 

- Satın alma bedelinin en az %3’ü kadar banka teminat mektubu, 

- Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, 

- Vadesi geçmiş SGK borcu olmadığına dair belge, 

- Makine ve ekipmanlara ait Yerli Malı Belgeleri istenecektir. 

8. Teklif mektupları firmanın başlıklı kağıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında 

mutlaka; 

 .Tarih, 

 .Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edildiğine dair taahhütname, 

 .Teklifin geçerlilik süresi 

 .Teklif fiyatı açık olarak (yazı ve rakam) ile belirtilmelidir. 

 .Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin isim, unvan ve imzası bulunmalıdır.   

9. İstenen teknik özellikler (Ek’te bulunan teknik şartnamede verilmiştir.) 

 (I)  Genel Tanım: Pelet yem üretimi amacıyla makine-ekipman alımı. 



(II) Teknik Özellikler ve Standartlar: 

 

No Makine Adı Teknik Özellikler Birim Miktar 

1 Buhar Kazanı 

Tip: Hibrit tip olmalıdır. 

Isı Transfer Yüzeyi: En az 100 m2 olmalıdır. 

Duman Yolu Direnci: En az 100 mmSS olmalıdır. 

Buhar Üretim Miktarı:2000 ile 2800 kg/h aralığında olmalıdır. 

Kazan Isıl Kapasitesi: 1.000.000 ile 1.400.000 kcal/h aralığında 

olmalıdır. 

Kazan Verimi: En az %70 olmalıdır. 

Yakıt Cinsi: Biyokütle (Tavuk Gübresi) ile Çalışmalıdır. 

İşletme Basıncı: En az 7 barg olmalıdır. 

Tasarım Basıncı: En az 9 barg olmalıdır. 

Test Basıncı: En az 14 barg olmalıdır. 

Buhar Kalitesi: Doymuş Buhar olmalıdır. En az %98 Kuruluk oranı 

olmalıdır. 

İzolasyon: En az 90 kalınlığında olmalıdır. 

İzolasyon Sacı: PVC Kaplı Galvaniz ya da paslanmaz Sac 

olmalıdır. 

Adet 1 

 

 (III) Performans değerleri: 

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder  

{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde 

belirtecektir} 

 

 Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder  

{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde 

belirtecektir}  

 

10. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük 

ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun 

olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş 

Emrini iptal edebilir.  

            TEDARİKÇİNİN ADI :  

 Yetkili Kişinin İmzası :  

 Yer   : 

 Tarih   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları) 
 

1. Projenin Adı     : _______________________________ 

 

2. Uygulayıcı Kurum    : _______________________________ 

 

3. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları  : _______________________________ 

 

4. Tahmini Maliyet    : ____________________________ TL 

 

5. Davet edilen tedarikçi sayısı   : _______________________________ 

 

Teklif veren tedarikçi sayısı     : _______________________________ 

 

6.  

Tedarikçinin Adı Teklifin Alındığı Tarih Verilen Fiyat Teklifi 

   

   

                            

7.        Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması  

  

Tedarikçi Fiyat 

  

  

 

8. Uygun bulunmayan teklifler 

  

Tedarikçi Ret Gerekçesi 

  

  

         

9. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı  

 

___________________________________________________________________ 

 

10. Sözleşmenin toplam fiyatı   : ____________________________ TL 

     

11. İhale kararının verildiği tarih    : _______________________________ 

   

12. Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz. 

  

___________________________________________________________________ 

 

13.      Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri  

 

 

 

 

 



TASLAK SÖZLEŞME FORMU 

İşbu sözleşme, bir taraftan ………………………………….(bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) 

ve diğer taraftan ..............................................................(bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) 

arasında  2019 yılının ........ayının ........gününde akdedilmiştir. 

1. Tedarikçi ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim 

koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan mal/mallar işbu sözleşmenin imza 

tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim edecektir. 

2. Satın alınan mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de             

belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır. 

 Satın alınacak mal/malların tanımı: 

Makine Ve Ekipmanları 

Sıra No İmalatın Adı Birim Miktar 

1    

2    

3    

3. Tedarikçi bu Sözleşme ile satın alınacak mal/malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, 

Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Alıcı 

tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir. 

4. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma 

bedeli KDV hariç .......................................................................................(yazı ve rakam ile),- 

TL’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin 

Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin 

uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır. 

5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak mal/malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, 

Alıcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen 

karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili tutanak 

hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 30 gün içinde yapılacaktır. 

6. Aşağıda belirtilen Alıcı’ya ve Tedarikçi’ye ait adresler yasal ikametgah olarak belirtilmiş olup 

bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır. 

6.1 Alıcı: 

6.2 Tedarikçi: 

7. KDV ödenecektir.  

8. Tedarikçi, Sözleşmede belirtilen süreler içinde Makina ve Ekipmanların tamamını veya 

herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken Hizmetleri icra 

edemez ise, Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine 

eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı 

Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir. 

9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.  

10. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin Sözleşme 

hükümlerine uymaması yada hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi 

aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Konya (Alıcı 

tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir.  

11. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu  

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile …/…/2019 günü müştereken imzalanmıştır. 

TEDARİKÇİ      ALICI 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

ADRES BEYANI 

                                                                                                      

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında alımını 

gerçekleştireceğiniz mal alımı işine ait tüm yazışmalarda kullanılacak resmi yazışma adresimiz 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bu adresten kaynaklanacak tüm sorunlarda sorumluluğun 

şirketimizde olduğunu beyan ve kabul ederiz. 

 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Yazışma Adresi 

Firma Unvanı : 

Firma Adresi : 

Telefon No : 

Faks No : 

Yetkili Kişi :  

 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

BEYANNAME 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında alımını 

gerçekleştireceğiniz mal alımı işine ait ihale dosyasını teslim alarak ihale dosyasındaki teknik 

şartname, idari şartname ve sözleşme koşullarını inceledik ve şartları kabul ederek ihaleye katılma 

kararı verdik.    

 

 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

SATIŞ SONRASI BAKIM ONARIM TAAHHÜDÜ 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında alımını 

gerçekleştireceğiniz mal alımı işine konu olan ve Ek1.b-c: Temin Kayıt ve Şartlarında adı geçen 

makine ve ekipmanların satış sonrası bakım ve onarımının firmamız tarafından yapılacağını taahhüt 

ederiz. 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

NAKLİYE TAAHHÜDÜ 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında alımını 

gerçekleştireceğiniz mal alımı işine konu olan makine ve ekipmanların nakliyesi ve kurulumunun 

firmamız tarafından ücretsiz yapılacağını ve nakliye esnasında oluşabilecek her türlü zararın firmamız 

tarafından karşılanacağını taahhüt ederiz. 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

İCRALI DAVALI BEYANI 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında 

gerçekleştireceğiniz mal alımı ihalesine katılan firmamızın icralı ve/veya davalı olmadığını beyan 

ederiz.  

 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FİRMA İSMİ VE LOGOSU 

 

 

 

YERLİ MALI TAAHHÜDÜ 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 42.2.BÜİ.12.00209 sözleşme 

numaralı “20 Ton/Saat Kapasiteli Pelet Yem Hattı Yatırımı” projeniz kapsamında alımını 

gerçekleştireceğiniz mal alımı işine konu olan makine ve ekipmanların yerli üretim olduğunu ve  

“Yerli Malı Belgesinin” sözleşme aşamasında sunacağımızı taahhüt ederiz. 

 

               …../……/2019 

                 Adı, Soyadı, Ünvanı 

                  Kaşe-İmza 

 

 

 


