(EK-1)

TEKLİF MEKTUBU
Teşekkülünüz'ce 24.04.2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan kalsine demir oksit satışı
işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş,
okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan
bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Kalsine demir oksit satışı işine ilişkin olarak aşağıdaki
hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ihale ilan
giderleri ve sair masraflar ile ürün teslimine ait yükleme ve nakliye masrafları tarafımızca
ödenecektir.
2- İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak,
asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en yüksek teklifi seçmek zorunda olmadığınızı
kabul ediyoruz.
4- İhale konusu işle ilgili olmak üzere Teşekkülünüzce yapılacak/yaptırılacak diğer
işlerde, Teşekkülünüzün çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde
olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
6- İhale konusu işin tamamını, işin başlama tarihinden itibaren 12 ay içinde bitirmeyi
taahhüt ediyoruz.
…..................TL/KURU TON X 87.150 KURU TON (105.000 YAŞ TON’dan %17 nem
düşülerek elde edilmiş miktar) = .................................................... TL
(..........................................................................................................................................TL)
bedel karşılığında satın almayı kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla.
AD SOYAD-Firma Kaşesi

(EK-2)
ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan,
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında, stokta
bulunan 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton) kalsine demir oksit işin tamamını, işin başlama
tarihinden itibaren 12 ay içinde satılması işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş
uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel
bir Ortak Girişim kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Teşekküle verilecektir.
Ortak Girişimimizin Lider Ortağı, işin bitimine kadar [Lider ortağın adı]’dır.
Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde
sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili
diğer bütün hususlarda Lider olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve
hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin
konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza
yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu
olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel İş Ortak Girişimden ayrılmayacağımızı; aksi
takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü'nün yetkili olacağını, Teşekkül’ce Lider firmaya yapılacak bütün yazışma ve
tebligatların Ortak Girişimimizce yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin
tamamlanmasından önce Ortak Girişime dahil Lider ortak dışındaki ortaklardan herhangi
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum
olması veya dağılması gibi durumlarda Lider ortak ve ortak girişimin geri kalan diğer
ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine
alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
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(EK-3)

İŞYERİ GÖRME BELGESİ

…………… tarihi saat: …….’da Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ihale ile
ilgili olarak;
İşletme Müdürlüğümüz Sülfürik Asit Fabrikasında sülfürik asit üretimi esnasında elde
edilecek ve stoklanacak kalsine demir oksitin, stoklanacağı, yükleneceği ve saha temizliğinin
yapılacağı yer ve tesislerini ........................................................................ .................
.......................... firması görmüşlerdir.

FİRMA YETKİLİSİ

İDARE YETKİLİSİ

(EK-4)

İHALE YASAĞI OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Resmi Daireler, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kuruluşlar ve gerekse 4734 sayılı kanuna tabi kurum ve kuruluşlarca
“İhalelere Girmeme Cezası” bulunmadığını, dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan dolayı
aleyhinde bir mahkeme kararı olmadığını, ayrıca takibatın da yapılmadığını; aksi tespit olursa
ihale aşamasında geçici teminatımın, sözleşme yapılmış ise sözleşmenin feshi ile kesin
teminatımın cezai şart olarak irad kaydedilmesine muvafakat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

F İ R M A
KAŞE-TARİH

(EK-5)

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
...../....../........
No:.................

İdarenizce ihaleye çıkarılan 105.000 yaş ton kalsine demir oksitin Açık Arttırma Usulü
ile satışı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı........................................]’nın ihale
dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı
olan [geçici teminatın tutarı........................................] TL’yi [bankanın veya katılım
bankasının adı..............................................................] garanti ettiğinden, istekli;
1) Teklif Alma Şartnamesinin 11. maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirme aşamasında,
idare tarafından teklifi düzeltilerek ve kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul
etmediğini süresi içinde bildirirse ya da herhangi bir cevap vermezse,
2) Teklifin geçerlilik süresi içinde, idarenin teklifin kabul edildiğini usulüne uygun biçimde
bildirmesini takiben Teklif Alma Şartnamesinin 13. ve 14.maddeleri uyarınca kesin teminatı
vermez ya da sözleşmeyi imzalamazsa,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen
ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni
sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine
kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya katılım
bankasının adı........................................................]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla ve [banka/ katılım bankası...................................................] ad ve hesabına
taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren ……………….2019
tarihine kadar geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce
[bankanın veya katılım bankasının adı.................................................]’na iletilecektir.
[bankanın veya katılım bankasının adı]
[banka veya katılım bankası şubesinin adı] Şubesi
[banka/ katılım bankası]
Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası

(EK-6)
KESİN TEMİNAT MEKTUBU

_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................

İdarenizce yapılan ihale sonucunda 105.000 yaş ton kalsine demir oksitin [Açık
Arttırma
Usulü
ile
satışı]
işini
taahhüt
eden
yüklenici
[yüklenicinin
adı............................................]’nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğu
kesin
teminat
tutarı
[kesin
teminatın
tutarı.......................................]
TL’yi
[bankanın
veya
katılım
bankasının
adı.................................................] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar
ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği
taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı...........................................] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı
ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[bankanın veya özel finans kurumunun adı.........................................................] imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/katılım bankası ...................................] ad
ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu kati ve süresizdir.

[bankanın veya katılım bankasının adı]
[banka/ katılım bankası şubesinin adı]
Şubesi
[banka/ katılım bankası]
Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası

