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AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE KALSİNE DEMİR OKSİT SATIŞ İŞİ 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 

 

MADDE 1. TARAFLAR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün 

Sülfürik Asit Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında elde edilen kalsine demir oksitin satışı için 

AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile teklif alınacaktır.  

Bundan sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "TEŞEKKÜL", Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü “İŞLETME” ve teklif verecek firmalar "İSTEKLİ" olarak anılacaktır. 

MADDE 2. İHALENİN KONUSU 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında elde edilen 

toplam 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton)  kalsine demir oksitin stok sahasında, sahada bulunduğu 

haliyle, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satılması 

işidir. Satış her ne kadar yurt içi ise de ALICI’nın talebi ve sözleşme eki olan İhraç Kayıtlı Satış 

Esaslarında yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla ihraç kayıtlı yurt içi satış veya doğrudan 

ihraç amaçlı satış olarak da yapılabilir. 

MADDE 3. TERMİN PROGRAMI 

İşin süresi 12 (oniki) aydır. ALICI, TEŞEKKÜL’ün üretim ve stok durumunun uygun olması halinde 

aylık 10.000 yaş ton ürün sevkiyatı yapacaktır. 

Sülfürik Asit Fabrikasında 2019 yılı Ağustos ve Eylül aylarında revizyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 

45 (kırkbeş) gün boyunca üretim yapılamayacak olup ALICI’nın aylık 10.000 yaş ton’luk termini, 

üretim ve stok durumunun uygunluğuna göre duruş günleri dikkate alınarak revize edilecektir. (Örnek: 

30 günlük bir ayın 15 günü duruş olması durumunda o ay 5.000 yaş ton sevkiyat yapılacaktır).   

Termin programına dair diğer hususlarda kalsine demir oksit satış sözleşmesinin termin başlıklı 7. 

Maddesindeki hükümler uygulanacaktır. 

 

MADDE 4. TEŞEKKÜLÜN BİLGİLERİ 

Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010-Etlik-Keçiören/ANKARA  

Telefon No  : 0-312-294 23 42  

Faks No : 0-312-232 59 10 

Elektronik Posta Adresi : pazsat@etimaden.gov.tr 

İlgili kişinin adı, soyadı, unvanı : İbrahim SAPMAZ - Müşteri Temsilcileri Sorumlusu 

MADDE 5. İHALE BİLGİLERİ 

İhale Usulü  : Açık Arttırma Usulü 

İhalenin Yapılacağı Adres  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai 

Erkunt Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik/Keçiören/ANKARA  

İhale tarihi : 16 / 05 / 2019 

İhale saati  : 14:00  
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İhale komisyonu toplantı yeri  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonu 

Bu satış ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu tabii değildir. TEŞEKKÜL’ün kendi mevzuat ve 

yönetmeliklerine göre hazırlanan Teklif Alma Şartnamesi, Sözleşme ve eki İhraç Kayıtlı Satış Esasları 

hükümleri geçerlidir.  

TEŞEKKÜL ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 

MADDE 6. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ 

6.1. İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreslerde görülebilir ve temin edilebilir.  

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı  

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010-Etlik/Keçiören/ANKARA 

b) İhale dokümanı satış bedeli: 200.- TL’dir. 

6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İSTEKLİ, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol 

eder. TEŞEKKÜL, bu incelemeden sonra İSTEKLİ’nin ihale dokümanını oluşturan belgelerin 

tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını 

alır. İhale dokümanı satın almayanlar ihaleye kabul edilemez. 

6.3. İSTEKLİ, ihale dokümanı almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve 

kuralları kabul etmiş sayılır. 

MADDE 7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİ’lerden istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.  

7.1. Tebligat Adres Beyannamesi: İhaleye müracaat tarihinden itibaren kesin teminatları çözülünceye 

kadar her türlü tebligatın yapılacağı tebligat adresini bildireceği imzalı ve kaşeli beyanname. 

7.2.Ticaret Sicil Belgesi: İhalenin yapıldığı cari yıl içinde alınmış, Ticaret, Sanayii Odası Sicili'ne 

kayıtlı bulunduğunu belirtir belge aslı veya noter tasdikli sureti. 

7.3.İmza Sirküleri/Beyannamesi: İSTEKLİ’nin, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı örneği. 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri. 

7.4.Vekâletname ve Vekalet Edenin İmza Sirküleri/Beyannamesi: İSTEKLİ’ler adına vekaleten 

iştirak edilirse, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren 

noterde düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten iştirak edenin imza sirküleri veya imza beyannamesi 

asılları veya noterce onaylanmış sureti. 

7.5.Taahhütname veya Ortak Girişim Beyannamesi: İSTEKLİ, iki veya ikiden fazla şahıs olup 

müştereken ihaleye iştirak ediyor ise, işin müşterek ve müteselsil sorumluluk içinde yapılacağını ve 

lider ortağı da belirten noterce düzenlenmiş bir ortak girişim beyannamesi veya taahhütnamenin aslını 

veya noter tasdikli sureti.  
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7.6. Geçici Teminat: En az 20.07.2019 tarihine kadar geçerli olmak kaydı ile teklif bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle en az %3 (üç) oranında geçici teminat alınır. Teklif geçerlilik süresinin uzaması 

halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.  

a) Ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmemiş geçici teminat mektupları kabul edilmez. 

b) Ortak girişim ise teminat mektupları, toplamı gerekli teminat tutarından az olmamak kaydıyla ortak 

girişimi oluşturan özel ya da tüzel kişilerin her biri veya bir kısmı adına parçalı olarak verilebileceği gibi 

tamamı lider ortak adına düzenlenerek de verilebilir.  

7.7. İhale Yasağı Olmadığına Dair Taahhütname: Teklif Alma Şartnamesine ekli olarak verilen 

Kamu ihalelerine katılmaya yasal mani hali olmadığını belirtir İSTEKLİ imzalı ve kaşeli tip beyanname. 

7.8. İş Yeri Görme Belgesi: İSTEKLİ’ler yapılacak işi yerinde görüp, İŞLETME yetkilileri ile görüşüp 

iş yeri görme belgesi alacaklardır. Bu belgeyi almayan firmaların iş yerini gördükleri kabul edilecektir.  

7.9. Teklif Mektubu: İşbu şartnamenin ekindeki örneğe göre hazırlanmış teklif mektubu. 

a) Teklif fiyatını (KDV hariç) rakam ve yazı ile yazarak firmayı temsile yetkili kişilerce imzalayıp 

kaşeleyecekler ve teklif zarfına koyacaklardır. 

7.10. İstenilen evraklardan biri veya birkaçı noksan ise İhale Komisyonu, İSTEKLİ’den bu 

noksanlıkların tamamlattırılıp veya tamamlattırılmaması konusunda karar alabilir. Komisyon, eksik 

belgelerin tamamlanmasını isteyebileceği gibi tamamlattırmadan İSTEKLİ’nin ihale dışı bırakılmasına 

da karar verebilir.  

7.11. Komisyonca istenmesine karşın eksik evrakların tamamlanmaması halinde, İSTEKLİ ihale dışı 

bırakılarak, geçici teminat mektubu gelir kaydedilebilir. 

7.12. İstenmesine karşın eksik evrakların tamamlanmaması İSTEKLİ’nin teklifinden vazgeçtiği veya 

ihaleden çekildiği anlamına gelmez. Komisyon, teklifin aslını etkilemeyeceğine karar verirse 

gerekçesini bildirmek kaydıyla eksik belge tamamlanmamasına karşın İSTEKLİ’yi değerlendirme dışı 

bırakmadan ihaleyi sonuçlandırabilir.  

7.13. İSTEKLİ, iki veya daha fazla şahıs olup müştereken ihaleye iştirak ediyor ise ortak girişim 

olarak katılacak firmalar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8’de istenilen belgelerin her birini ayrı ayrı hazırlayıp 

verecekler ve teklif mektubunu her biri ayrı imzalayıp kaşeleyeceklerdir.  

MADDE 8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan, dolaylı, alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına 

ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) TEŞEKKÜL’ün ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

c) TEŞEKKÜL ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında 

görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler 

hariç), 

e) TEŞEKKÜL bünyesinde bulunan veya TEŞEKKÜL ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 
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vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. 

f) 02.11.2006 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanlar Yapamayacakları İşler Hakkındaki 

Kanunun 2. maddesi kapsamına girenler. 

g) İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetleri yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. 

Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketler ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip oldukları şirketler için geçerlidir. 

ğ) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

h) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde Teşekküle yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına 

aykırı faaliyette bulunduğu TEŞEKKÜL tarafından saptananlar. 

8.2. Bu maddenin 1.fıkrasının bentlerinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan İSTEKLİ’ler 

ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi 

aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, kesin ve varsa ek 

kesin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.  

MADDE 9. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 

9.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Türk Lirası (TL) 

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları. 

9.2. Teminat mektupları ekte verilen örneklere uygun olarak düzenlenecektir. 

9.3. Her ne surette olursa olsun cezai şart olarak irat kaydedilen teminatlar, İSTEKLİ’nin doğmuş ve 

doğacak borçlarına hiçbir şekilde mahsup edilemez. TEŞEKKÜL'ce alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

9.4. Teminatlar teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

MADDE 10. GEÇİCİ TEMİNAT 

10.1. İSTEKLİ’ler, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (Otuz) gün fazla süreli (bu tarih,  

24.06.2019  tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir) olmak kaydıyla, teklif bedeli Türk 

Lirası üzerinden hesaplamak suretiyle toplam teklif bedelinin en az % 3’ü (üç) oranında geçici teminat 

vereceklerdir.  

Teklif geçerlilik süresinin uzaması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. 

Ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmemiş geçici teminatlar kabul edilmez. 

10.2. İSTEKLİ’nin Ortak Girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 

gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık 

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 

10.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, tamamlatma yoluna 

gidilmeksizin doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. 

10.4. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur. 

10.5. Nakit teminatlar, TEŞEKKÜL’ün Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılacak ve 

tahsilât makbuzunun bir sureti teklif zarfının içinde sunulacaktır. 

MADDE 11. GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ 

11.1. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ ile açık arttırma sonucu en yüksek ikinci fiyatı veren İSTEKLİ’ye ait 

teminat mektupları ihaleden sonra TEŞEKKÜL’ce alıkonulur. Diğer İSTEKLİ’lere ait teminatlar ise 
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İhale Komisyonu Kararının İhale Yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip hemen iade edilir. 

11.2. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ ile sözleşme imzalanması halinde, açık arttırma sonucu en yüksek 

ikinci fiyatı veren teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 

11.3. İhaleyi kazanan İSTEKLİ’nin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın ve ceza ve kesinti 

teminatının verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 

MADDE 12. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

Kapalı zarf usulü ile verilecek teklifler; işbu Teklif Alma Şartnamesi ile ekli Sözleşmeye ve diğer 

eklerdeki hususlara uygun şekilde hazırlanacaktır. 

Teklif zarfı, aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) Teklif Mektubu,  

b) Madde 10’da belirtilen geçici teminatın verildiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu, 

c) Madde 7’de istenen belgeler, 

ç) Teklif zarfları üzerine, İSTEKLİ’nin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 

teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, İSTEKLİ tarafından imzalanacak ve 

kaşelenecektir. 

d) Teklif fiyatını ihtiva eden teklif mektubu haricindeki evrak ve dokümanlarda, fiyata ilişkin herhangi 

bir husus ve ibare bulunmayacaktır. 

e) Fiyat, TL cinsinden verilecektir. Fiyata Katma Değer Vergisi dahil edilmeyecek ve sehven 

belirtilmediği gerekçesi ile verilen fiyat için KDV dahil iddiası geçersiz olacaktır. 

f) Teklif fiyatının rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Rakam ve yazı arasında farklılık 

olursa bu takdirde yazı ile yazılan fiyat geçerli olacaktır. Uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, 

silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur. 

g) İSTEKLİ'nin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu bütün ortaklar tarafından imzalanarak 

teklif zarfına konulacak ve zarfın üzerine İSTEKLİ’nin adı, soyadı veya Ticaret Unvanı ile birlikte 

tebligata esas açık adresi yazılacaktır. 

ğ) TEŞEKKÜL’e verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

MADDE 13. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

13.1. Teklifler ihalenin yapılacağı 16.05.2019 günü saat 14:00’a kadar TEŞEKKÜL'ün gelen evrak 

servisine teslim edilmiş olacaktır. İhale aynı gün, saat 14:00’da Madde 4’teki TEŞEKKÜL'ün 

adresinde yapılacaktır. 

13.2. Teklifler iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin 

ihale günü saat 14:00’a kadar TEŞEKKÜL gelen evrak servisine ulaşması şarttır. 

13.3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 (Otuz) gün olup teklifler her hangi bir sebep ile bu süre 

içinde geri alınamaz ve değiştirilemez. 

13.4. Tekliflerin açılmasından önce veya sonra herhangi bir yolla yapılan değişiklik teklifleri dikkate 

alınmaz. 

13.5. Teklifler ihale konusu işin tamamı için verilecektir. 

MADDE 14. TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

14.1. Teklifler, Madde 13’te belirtilen gün ve saate kadar verilir. Gelen teklifler gelen evrak kayıt sırası 

dikkate alınarak İhale Komisyonunca İSTEKLİ’ler huzurunda açılır. 
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14.2. Zamanında gelmiş ve uygun teklifler, teklif sayısı gözetilmeksizin değerlendirilir. 

a) Teklifler ilk açıldıkları haliyle geçerlidir. Geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

b) Esasa ilişkin olmayan ve tamamlanması mümkün olan eksik veya hatalı belgelerin 

tamamlattırılmasına veya reddine İhale Komisyonunca karar verilir. 

14.3. Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit 

edilen İSTEKLİ’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

14.4. İhaleye katılımın arttırılmasını teminen ihaleye zamanında iştirak edenlerden, şartnamelerle çelişkisi 

bulunmayan, basit kusur ve eksiklerin tamamlatılması suretiyle daha fazla teklifin temini için komisyonca 

değerlendirmeye alınan firmalara, diğer teklif sahiplerince itiraz edilemez. 

14.5. Şartnamelerde istenen belgeler ile çelişkili ifadelere sahip teklifler ve teminatı usulüne uygun 

olmayan teklifler işleme konulmaz ve teklifler teklif sahiplerinin kendilerine veya vekillerine imzaları 

alınmak veya posta ile gönderilmek suretiyle iade edilir. 

14.6. İhalede zamanında hazır bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameye haiz temsilci 

göndermeyen İSTEKLİ’ler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

14.7. İhale Komisyonu, teklif zarfları açıldıktan sonra İSTEKLİ’ler arasında ihaleye ara 

verilmeksizin en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya gidebileceği gibi ihaleyi mevcut tekliflerle de 

sonuçlandırabilir. İhale Komisyonu görüşmelere ara verilmeksizin açık artırmaya gidip gitmemekte 

serbesttir. Bu nedenle noterce onaylanmış yetki belgesine sahip firma temsilcilerinin ihalede hazır 

bulunmaları gerekir. Komisyon dağıldıktan ve fiyatlar belli olduktan sonra verilen açık artırma 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14.8. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeni ile İSTEKLİ’ler masraf, kar 

mahrumiyeti ve sair hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 

MADDE 15. İHALENİN KESİNLEŞMESİ 

15.1. İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, TEŞEKKÜL'ün yetkili organlarınca onaylanıp 

kesinleşmesini müteakip, ihaleyi kazanana veya vekiline imzası alınmak koşuluyla veya iadeli 

taahhütlü mektupla ve/veya güvenli elektronik postayla bildirilir ve sözleşmeye davet edilir. 

15.2. İSTEKLİ’nin ortak girişim olması halinde tebligatlar yalnız lider firmaya yapılır ve bu firmaya 

yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan tüm İSTEKLİ'lere yapılmış sayılır. 

MADDE 16. KESİN TEMİNAT ve CEZA VE KESİNTİ TEMİNATI 

16.1. İhaleyi kazanan İSTEKLİ, kendisine tebliğ yapılmasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde, taahhüdün 

sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, KDV 

hariç toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat vermek 

zorundadır. 

İSTEKLİ, kesin teminatın dışında sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 

oluşabilecek her türlü ceza ve kesintiler için 60.000 TL’yi (Yalnız 60.000 TL) [Bu miktar en az 60.000 

TL olacaktır] kati ve süresiz teminat olarak vermek zorundadır. 

16.2. Kesin teminat ve ceza ve kesinti teminat mektupları süresiz olarak verilir. 

16.3. Kesin teminat ve ceza ve kesinti teminat mektupları “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-

Keçiören/ANKARA” adına tanzim ettirilecek ve ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/Ankara adresine teslim edilecektir. 
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16.4. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ’nin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin 

teminat verebilecekleri gibi toplam kesin teminat miktarı, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da 

karşılanabilir. 

MADDE 17. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 

17.1. İSTEKLİ, ihalenin üzerinde kaldığının kendisine tebliğini takip eden 5 (beş) iş günü içinde, 

masrafları kendisine ait olmak üzere kesin teminatı ve ceza ve kesinti teminat mektubunu verip, 

sözleşmeyi imzalayarak, işe başlamak zorundadır. 

17.2. İhalenin üzerinde kaldığının tebliğini izleyen 5 (beş) iş günü içinde sözleşme imzalamayan, kesin 

teminatı ve ceza ve kesinti teminatını vermeyen veya ihale üzerine kaldığı bildirildiği halde işi yapmaktan 

vazgeçtiğini bildiren İSTEKLİ’nin geçici teminatı cezai koşul olarak irat kaydedilir. 

17.3. Bu durumlarda, TEŞEKKÜL yeniden ihaleye çıkabileceği gibi ikinci teklif sahibi ile sözleşme 

imzalayabilir. Yeniden ihaleye çıkılması ya da ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanması nedeniyle 

oluşacak fiyat farkı ile TEŞEKKÜL’ün uğrayacağı diğer zararlar, birinci teklif sahibinden Madde 17.5 

çerçevesinde tahsil edilir. 

17.4. Birinci (1.) teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması halinde, teklif geçerlilik süresi 

içinde kalmak kaydıyla verilen süre içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilmesine karşın, teklifinden 

vazgeçen ya da yapılacak tebligattan başlamak üzere 5 (beş) iş günü içinde sözleşme imzalamayan ya da 

kesin teminatı ve ceza ve kesinti teminatı vermeyen İkinci (2.) teklif sahibinin geçici teminatı cezai koşul 

olarak irat kaydedilir. Bu durumda, Teşekkülün uğrayacağı zarar ve yeniden ihaleye çıkılması 

halinde iki ihale arasında oluşacak fiyat farkı birinci (1.) ve ikinci (2.) teklif sahiplerinden Madde 17.5 

çerçevesinde ortaklaşa ve dayanışmalı olarak tahsil edilir. 

17.5. Gecikme veya ihalenin iptali nedeniyle doğan zararlar, ikinci ihale sonucu oluşacak fiyat farkı ve 

ihale giderleri gibi teşekkül alacaklarının İSTEKLİ/İSTEKLİ’lerden yasal gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilecektir. Ayrıca cezai şart olarak irat kaydedilen teminat bedelleri TEŞEKKÜL’ün 

alacağından ve zararından mahsup edilmeyecektir. 

MADDE 18. İHALE VE SÖZLEŞME HARÇ VE MASRAFLARI 

İhalenin yapılmasından, mevzuatlardan ve sözleşme akdinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, 

ihale ilan giderleri, noter masrafı ve sair masraflar İSTEKLİ'ye ait olup sözleşme akdi esnasında peşin 

olarak tahsil edilir. 

MADDE 19. İHALE EVRAKININ LİSTESİ 

a) Teklif Alma Şartnamesi ve Ekleri 

b) Sözleşme ve Eki (İhraç Kayıtlı Satış Esasları) 

MADDE 20. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ 

Bu teklif alma şartnamesi ve yapılacak sözleşmenin (ekleri ile birlikte) hüküm ve tatbikinden doğacak 

ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra/İflas Müdürlükleri yetkilidir. 

MADDE 21. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ MADDELERİ 

İş bu Teklif Alma Şartnamesi, bu madde ile birlikte 21 (yirmibir) maddeden ibaret olup Sözleşme ile 

eki olan İhraç Kayıtlı Satış Esasları, işbu şartnamenin ayrılmaz ve tamamlayıcı birer parçasıdır. 
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İSTEKLİ 

İmza ve Kaşe 

TEŞEKKÜL 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

Ek-1 Teklif Mektubu Örneği 

Ek-2 Ortak Girişim Beyannamesi Örneği 

Ek-3 İş Yeri Görme Belgesi Örneği 

Ek-4 İhale Yasağı Olmadığına Dair Taahhütname Örneği 

Ek-5 Geçici Teminat Mektubu Örneği 

Ek-6 Kesin Teminat Mektubu Örneği 

 


