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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

500.000 ADET PVC KAPLI  

ETİKETİ ALIMI  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. AMAÇ 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde üretilen Etibor-48 ve 

Etibor-68 ürünlerinin sevkiyatı sırasında torbalara konulan ürün açıklayıcı bilgilerini içeren 

500.000 adet PVC kaplı etiket alımıdır. 

2. KONU 

 

Etibor-48 ve Etibor-68 ürünleri için hazırlanmış olan GHS ve CLP etiketlerinde; ürün özellikleri, 

ürün kimyasal bileşimi, İşletme ve bağlı kuruluşlarının açık adres ve bilgileri, ürünün sahip 

olduğu kalite sertifikaları ve ürün etkilerinden korunma yolları yer alır. Etiketin fiziksel yapısı 4. 

maddede verilmiştir.  

3. İŞİN SÜRESİ 

 

Sözleşmenin süresi ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 3 (üç) aydır. İlk termin 

dönemi başlangıcına ait bilgiler 6. maddede verilmiştir. 

 

4. ETİKET ÖZELLİKLERİ 

 

4.1. Etiket A4 kâğıdı ölçülerinde olup, 250-300 gr/m2 ağırlıkta Amerikan Bristol çift yüzlü 

kartonuna basılarak en az 75 mikron, en fazla 125 mikron PVC ile kaplanacaktır. 

 

4.2. Etiket beyaz zemin üzerinde 4 renk olacaktır. 

 

4.3. Etiketler önlü arkalı “iki yüze de yazdır, sayfaları uzun kenarından çevir” modunda 

basılacaktır. 

 

4.4. A4 kâğıdının her iki yüzünde de etiket baskısı olacaktır. 

 

4.5. Etiketler en fazla 500’er adet paketlenecek olup her paketin; üstünde, yanında ve önünde 

kutu içeriği tanımlama etiketi bulunacaktır. Bu sayede onlarca farklı etiket içerisinde aranan 

paket kolayca bulunabilecektir. 

 

4.6. Teşekkül baskı tiplerinde değişiklik yapma hakkına sahip olup Yüklenici firma bu 

duruma itiraz edemez.   

 

5. TESLİM VE TESELLÜM 

 

5.1. Etiketlerin teslimi, Teşekkülün “Kırka Bor İşletme Müdürlüğü” Değirmenözü Stok ve 

Sevkiyat Birimi (Kırka ile mesafesi 25 km’dir.) ambarlarında ve mesai saatleri içerisinde 

olacaktır. Ancak, Teşekkülün talep etmesi halinde mesai saatleri dışında da paketler teslim 

alınabilecektir. 
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5.2. Sevk irsaliyesinde malzemenin cinsi açık olarak belirtilecektir. 

6. TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK 

6.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü 

içinde sözleşmede yer alan her tip için bir adet numune etiketi onay için TEŞEKKÜL’e 

(İşletmeye) gönderecektir. Teşekkülce (İşletme Müdürlüğü) numune etiketleri kontrol edilerek 

onaylanacak veya reddedilecektir. Teşekkül, numune etiketlerin onayına veya reddine ilişkin 

görüşünü yükleniciye yazmasını müteakip 7. (yedinci) gün ilk termin dönemi başlayacaktır. 

Termin döneminin başlanmasından itibaren her 30 (otuz) takvim günü bir termin dönemini ifade 

eder. Şayet numune etiketler reddedilirse, yüklenicinin yeni numune/numuneleri göndermesi için 

geçecek süreler termin döneminden sayılacaktır. Yeni yapılacak numuneler nedeniyle ilk termin 

programının aksaması halinde ilave cezasız süre verilmeyecektir.  

Etiketlerin İşletmeye teslim edildiği tarih, Termin dönemlerine esas tarih olarak kabul 

edilecektir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Değirmenözü Tesisleri 

Etiket Adı 
TERMİN PROGRAMI  

1. Ay 2. Ay 3. Ay Toplam 

Etibor-48 GHS 150.000 150.000 100.000 400.000 

Etibor-48 CLP 30.000 20.000 - 50.000 

Etibor-68 GHS 10.000 15.000 - 25.000 

Etibor-68 CLP 10.000 - - 10.000 

Etibor-48 Powder Mario Plato CLP - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Powder Spot CLP - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Powder Etimine CLP - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Powder GHS - 3.000 - 3.000 

Etibor-48 Mario Plato CLP - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Spot CLP - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Japonca GHS - 1.000 - 1.000 

Etibor-48 Powder Japonca GHS - 1.000 - 1.000 

Etibor-68 Mario Plato CLP - 2.000 - 2.000 
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6.2. %20 iş artışı yapılması halinde Yükleniciye ilave süre verilebilir. + %20 iş artışı her etiket 

türünde ayrı ayrı kullanılabileceği gibi bir veya birkaç etiket türünde de kullanılabilir. Yüklenici 

bahsi geçen konularda kar kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez. 

6.3. Etiketler, aylık terminler ve verilen program doğrultusunda imal ve teslim edilecektir. 

Teşekkül (İşletme), sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı, Teşekkülün talebi 

halinde aylık terminler Yükleniciye 15 (on beş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmak 

kaydıyla değiştirilebilecektir. Ayrıca Sözleşme tutarı içerisinde kalmak üzere Teşekkül tarafından 

Yükleniciye 15 (on beş) takvim günü önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle etiket 

tip ve miktarlarında değişiklik yapılabilir.  

6.4. Teşekkül 8.1 maddesi doğrultusunda ihtiyaca göre teslim yerini Yükleniciye 15 (onbeş) 

takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir. 

6.5. Yukarıda belirtilen termin programlarının; daha önceki termin programlarına 

alınması/aktarılması Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) yazılı talebi ve Yüklenicinin de kabul 

etmesi durumunda, gelecek termin programlarına ötelenmesi ise Teşekkülün (İşletme 

Müdürlüğünün) Yükleniciye en az 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunması 

kaydıyla gerçekleşebilecektir. 

6.6. Yüklenicinin kendi kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan nedenlerle Teşekkülce 

süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun yüklenici 

tarafından da kabulü kaydıyla işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, Teşekkül 

(İşletme Müdürlüğü) tarafından ihale yetkilisinin “Onayı’na sunulmak suretiyle gereği kadar 

uzatılabilir ve Teşekkülce yeni termin programı yazılı olarak Yükleniciye bildirilir.  

7. CEZALAR 

7.1. Yükleniciye, verilen termin programına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği 

takdirde, gecikilen her takvim günü için gecikilen mal bedeli üzerinden % 0,3 (bindeüç) oranında 

ceza kesilecektir. 

7.2. Ayrıca yüklenici etiketleri sözleşmeye uygun olarak termin programı dâhilindeki süre 

sonunda miktar itibariyle karşılayamaması durumunda sözleşmenin “CEZALAR” maddesi 

hükümleri doğrultusunda Yüklenici firmaya ek süre verilmesi hususu; sözleşme döneminin 

sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatının yaşandığı termin dönemi sonunda (Teşekkül’ün stok 

durumu satış-sevkiyat programı vb. hususlara göre yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak) 

Teşekkül’ce uygulanacaktır.  

Etibor-68 Spot CLP - 1.000 - 1.000 

Etifert-15 GHS - 2.000 - 2.000 

TOPLAM 200.000 200.000 100.000 500.000 
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7.3. Yükleniciye gecikme yaşanan termin dönemi sonunda "Cezalı Ek Süre" verilmesi 

halinde, Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Mal 

teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen “Cezalı Ek Sürenin” neticesinde halen 

Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet 

kalmaksızın sözleşme Teşekkül tarafından feshedilir. 

7.4. Tesellüm veya kullanım sırasında iş bu teknik şartnamede belirtilen şartlara uymadığı 

tespit edilen (Baskı ve renk hataları) etiketler iade edilecektir.  

7.5.  Kullanım sırasında Yükleniciden kaynaklanan hatalardan dolayı etiketlerin baskı 

boyasının renklerinde farklılık olması vb. durumda hasarlı etiket bedelinin %25 fazlası ceza 

olarak Yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir. 

7.6. Herhangi bir nedenden dolayı Yükleniciye iade edilen etiketler için bir ödeme yapılmış 

ise iade edilen etiketlerin tutarı ilk hak edişinden kesilir, bu etiketler için Yükleniciye bir ödeme 

yapılmamış ise iade edilen etiketler için ödeme yapılmayacaktır.  

7.7. Yüklenici, iş bu teknik şartnamenin 6.1. maddesinde belirtildiği üzere sözleşmenin 

imzalanması tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan her 

farklı tip için bir adet numune etiketi onay için Teşekküle (İşletmeye) göndermemesi halinde 

geçen her gün için günlük 250 TL/Gün ceza ödeyecek olup hakedişlerinden tahsil edilecektir.  

8. DİĞER HUSUSLAR  

8.1. Teşekkül etiketlerin “Tesellüm ve Teslimat” maddesinde belirtilen teslim yerini 

değiştirebilir. Teslim yerinin değişmesi sonucu ortaya çıkabilecek nakliye mesafesi artış veya 

azalışları aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanarak ödenir veya yükleniciden tahsil edilir. 

NF= Nakliye Fiyat Farkı 

 

NF= (b-a) x 0,35 lt/km. x F x (c / 2500) 

Burada;  

a= İhaleyi alan firmanın yeri ile sözleşmeye göre teslim yeri arasındaki mesafe (km.-yalnız gidiş) 

b= İhaleyi alan firmanın yeri ile yeni teslim yeri mesafesi (km.-yalnız gidiş) 

c= Bir seferde getirilen fiili etiket miktarı 

F= Teslimatın yapıldığı tarihteki EPDK tarafından açıklanan İstanbul Avrupa yakası en yüksek 

hacimli sekiz şirketin ortalama Motorin KDV Hariç satış fiyatı.  

2500= Bir seferde bir kamyon ile getirileceği varsayılan etiket miktarı. 

 

NF formülü sonucu bulunacak artı değer yükleniciye ödenecek fiyat farkını, eksi değer 

yükleniciden tahsil edilecek fiyat farkını ifade eder. 

8.2. Herhangi bir nedenden dolayı (Tesellüm ve kullanım v.b.) esnasında şartnameye uygun 

olmadığı belirlenen etiketler, yükleniciye tebligat yapılmasını müteakip firma tarafından 1 hafta 

içerisinde yerine şartnameye uygun etiket gönderilmek kaydıyla İşletmeden aldırılacaktır.  
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8.3. İşletmeden alınmayan etiketlere iade faturası kesilecektir. İade faturası kesilen etiketler 

belirtilen sürede yüklenici firma tarafından alınmadığı takdirde, Teşekkül (İşletme) uygunsuz 

etiketler ile ilgili eksilme, bozulma vb. hususlar hakkında sorumluluğu olmayacaktır. 

9. TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ  

 

İş bu teknik şartname idari şartnamenin ve sözleşmenin tamamlayıcı bir parçası olup, bu maddesi 

ile birlikte 9 (dokuz) maddeden ibarettir. 

 

 

EK:  Etiket Resmi 


