
T.C.
OVACIK BELEDIYE BA$KANLIGI

SODES Proje Bi.irosu

DOGRUDAN TBMiN IT,ANI

Altnteri" projesinde ihtiyaq duyulan ve aga$rda niteligi, tiirii, miktarr yazry mal ve malzeme alrrnr, 4734 Sal,rir
Kamu ihale Kanununun 22-d maddesi geregince doSrudan temin ile geigekleqtirilecektir.

l-Idarenin

Adr

Adresi

irtibat Kigisi

Telefon

Faks

2- DoErudan Temine Konu Mahn/Ilizmetin

Niteligi, Tririi, Miktan

Teslim Yeri

Teslim Tarihi

3- DoErudan Teminin

Valilik internet Sitesindeki ilan
Barslangrg ve Bitig Tarihleri

Teklif Mektuplannrn Teslim
Adresi

En Son Teklif Verilecek Tarih ve
Saat

Dogrudan Teminin Yaprlacafr
Yer

Tarihi ve Saati

Ovacrk Belediyesi

Pulur Mah. Belediye Cad, No:1 Ovacrk /TUNCELi

Ali Kemal SEViM-idari Destek personeli

0428 stt 2t72

0428 5112t71

Ekii teknik qaftnamede belirtilen miktar ve nitelikte mal ve malzeme
ahmr yapllacakfir.

Ovacrk ilgesi Pulur Mahallesi.

Sdzlegme imza tarihinden itibaren l0 takvim giinii.

Baqlangrg: A8rc2/2017 - Bitig Tarihi : M/A2/2017

Pulur Mah. Belediye Cad. No: l Ovacrk /TIINCELI (SODES proje
Bi.irosu)

1410212017 saat 17:00

Pulur Mah, Belediye Cad. No:1 Ovacrk /TLINCELI (SODES pro.je
Biirosu)

15lA2l20l7 saat l0:00

4- Ekler

Ek-1: $eklive igerifi belirlenen teklif mektubu (l sayfa)

Ek-2: Teknik $artname (1 sayfa)

Ek-3: Sdzlegme (1 sayfa)

5- Teklifler yukarrda belirtilen tarih ve saate kadar yine yukarrdaki teslim adresine elden teslim edilecefli gibi
aynr adrese iadeli ve raahhtitli.i posta yoluyla da gonderiiebilir.
6- E'konomik agrdan en avantajh teklif sadece tiyat ve kalite esasrna gore belirlenecektir.
7- lgin tamamr igin teklif veriiecektir.
8- Ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendinnesinde uygulanacak kr.iterler:
8.1. ihaleye katrlma gaftlarr ve istenilen belgeler:
8'1'1' Mevzuatr gereli kayrth oldufiu Ticaret ve/veya Sanayi odasr Belgesi ya da Esnal ve Sanatkarlar odasr
belgesi. (ihalesi uhdesinde kalacak kigi-firmadan ayflca talep edilecektir.)



8.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde ilk ilan yada ihale tirihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, ilgisine giire Ticaret
ve/veya Sanayi Odasma yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasrna kayrth oldu[unu gosterir belge. (ihalesi
uhdesinde kalacak kigi-firmadan aynca talep edilecektir.)

8.1.1.2, Tiizel kigi olmast halinde, ilgilimevzuatr geregi kayrth bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Oclasrndan. ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundugu yrlda aknmrg, ttizel kigiligin odaya kayrth oldugunu g6sterir belge.
(ihalesi uhdesinde kalacak ki5i-firrnadan aynca talep ediiecektir.)

9- istekliler tekliflerini, anahtar teslimi gotiirii bedel iizerin den 4734 sayrh Kamu ihale Kanununda belirtilen
esaslara gdre verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle sozlegme imzalanacaktrr. Bu ihalecle i;in
tamaml igin teklif verilecektir. Sozlegme imza edilirken, yi.iklenici firmadan kesin teminat ahnmayacaktrr.

10- Gegici teminat talep edilmemektedir.

11- Kurr.rm do[rudan temini yaplp yapmamaka serbesttir.

12- Muayene kabul iglemleri idare taraftndan olugturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan yaprlacaktrr.
13- Verilen tekliflerin gegerlilik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim gtinti olmahdrr.

14- Sadece yerli istekliler ihaieye katrlabilir.

15- Konsorsiyurn olarak ihaleye teklif verilemez.

16- Odeme SODES projesi kapsamrnda yaprlacagrnd aa20l0}l}0l7 ile
aracrlr[r ile yaprlacakttr. 07 /02/201 7

met



iolneve iUgxilr eiLciLen
Adr,Adresi

Telefon-Faks No

llgili Personelin Adr,Unvanr

TEKLIF MEKT.UBU

: Ovacrk Belediye Bagkanh$r-SODES Proje BUrosu

: Tel. No: 0428 511 2172 Fax No: M28 511 21 71

: Musliim GEDIK (Yazr lgleri Md.)-Ali Kemal SEVIM (ldari Des. Prs.)-Hayati GUNGoREN (Proje Koor.)

Agagda cinsi,miktan,evsafr,teknik ve idari gartlan yazrh hizmet,idaremizce 4734 sayrlr yasanrn 22ld maddesine gore sattn V

3)- En dUgUk fiyat ekonomik aEtdan en avantajh teklif olarak degerlendirilerek,anahtar teslimi gOtUrU bedel
4)- Teklif fiyatlan KDV hariq olarak verilecektir.

5)- Mal ve malzeme alrm i9i sozlegme imza tarihinden itibaren '10 takvim gunu iQinde teslim edilecektir.

6)- Mal/|9 idarece denetim,muayene ve kabul iglemi yaprldrktan sonra Ovacrk ilgesinde teslim altnacakttr.

7)- Mal a|m igi bedeli;muayene kabul komisyonununca dUzenlenecek tutanak do!rultusunda Odenecektir.

8)'teXtif Mektubu,okunup kabul edildi$i,teklif edilen bedelin rakam ve yazt ile yaztlmasl,uzerinde kazrntr,sitinti ve dUzeltme
bulunmamast,Ad,Soyad veya Ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmalrdrr.

9)- Yuklenici ile idare sOzlesme imzalayacaktrr.(Noter Onaysrz) Geqici ve kesin teminat attnmayacakttr.

10)- Teklif mektubu gartnamesinin uygulanmasrndan dogabilecek ihtilaflar TUNCELI lLl OVACTK ilgesi
mahkemesinde kanunun ilgili maddeleri dahilinde gozumlenir.

SATIN ALTNACAK MAUig

S.No

ciNSivE NirELi6i MiKTARI

TEKLiF EDiLEN

BiRiM FiYATI TOPLAM F|YAT

1 _ _9a_ltgma masasr 1 adet

2 Ofis (Caksma) sandalvesi (Sef Koltu6u) 1 adet
J Sehpa 1 adet
4 Sandalve (Misafir Koltu6u) 4 adet
5 Oiziistil bilqisavar {LaotoD) 1 adet
6 Fotokopi makinesi 1 adet
7 Proieksiyon cihazr ve perdesi 'l'er adet
8 Yazrcr 1 adet
I Masa 2 adel

10 Sandalye 40 adet
11 MasaUstti bilqisavar 1 adet

TOPLAM

Tarih ... ......10212017



DEMiRBA; MAL vE MALZEMEvE AiT TEKNIT $enrNAME

SIRA NO MAL VE MALZEMENiN AU MIKTARI VARSA ozellixlnni
Masatisfil bilgisayar 1 adet All In One tara (Masaiistii PC); Intel aore 13; Siste*

Bellegi:4 GB; Sabit Disk: En az 500 GB: Ekran Boyuru: 2 1,5
Inch: Klavye+Mouse; Dahili DVD-Room

2 Qahgma masasl 1 adet L tipi olacak. Kesinlikle sunta oimayacat. MDFTiptamat,.
Bilgisayar kablo girig-grkrg yerleri olacak. 3 gekmeceli oiacak.
Uzunluk en az 160 cm olacak. Uzantrsr ayrr olacak ve en az
100 cm uzunlugunda olacak. Standarr yi.ikseklik olacak.
Tablasr en 36 mm olacak.

J Ofis (Qaligma) sandalyesi (gef Koltugu) 1 adet Bel destekli, tekerlekli, amortisOrlii- yflkseklik ayarlanabilir
olmah

4 Sehpa 1 adet Kesinlikle sunta olmayacak. MDF t<aptaiiratr. Uzuntut e,t-az
100 cm olacak. Standart yiikseklik.
Masa ile a1,nr renkte olacak.

5 Sandalye (Misafir Koitugu) 4 adet Tekerleksiz-sabit olacak. Kolgaklr olacak

6 Diz0stir bilgisayar (Laptop) I adet Intel Core 13; Sisteni Bellegi:4 GB; Sabir Disk: En t 500 G&
Ekan Boyutu: 15,6 Inch; Dahili DVD-Room1 Fotokopi makinesi 1 adet Baskr Tiir0: Siyah-beyaz; renkli ve iiyatr-Oei,az rarayrcr,
yaacr 0zellikli; A.4 ka$rt ttirti; Dakikada en az 25 sayfa;
Drum ve toner ayn olacak. -l'oner 

omr0 en az 3.000 kop;,a
olmah. Drum timrti en az 100.000 kopya olacak.A4 kilrt
kasedi ve et az 250 sayfa alacak. Bypass olacak, igindeki
toneri olacak. AyrrcaZ adet orijinal toner beraberinde olacak.

Projeksiyon cihazl ye perdesi l'er adet Projeksiyon Cihazr: hd ekran kalitesi, gahgrna siiresi
20.000 saat; rgrk kaynaSl: Led; en az 500 ansil0men
Projeksil.on Perdesi: Tagurabilir ve 3 avaklr olrrralr;
200*200 cnr ebatlarrnd-. olnralr

azen

en

9 Yazrct I adet Dmm ve toner ayn olmah. foner rimiti-ni-.OOO Xopya
olmalr; Dakikada en az 25 sayfa; 44 kagrt tijni. Drum cimrti en
az 100.000 kopya olacak. iginde toneri olacak. Ayrrca 2 adet
orii inal toner heraherirrdc nla"oL

10 Masa 2 adet Kesinlikle sunta oimayacak. MDF kaplamah. Bilg,s.y.. k.Lrlo
siris-ctkrs verleri olacakll Sandalye 40 adet Kolgakh etUt sandalyesi olacak. SUnEer kapiama olac.k
Kolgak krsmr (Defter, kitap veya ewaklarn indirileceli, not
rutmak iEin yardlm alrnan yer) kesinlikle sunra olmayacak,
MDF kanlama olacak.

DIGER $ARTI-AR:
l- Teknolojik aietler garanti kapsamrnda olmalr.
2' Mobilya tarzt malzemeler sa$iam ve dayanrkh olmah ve imalattan kaynaklr hatalara kargr tedarikgi

firmantn taahhiidti bulunmah.
3- Mal ve malzemelerin tamaml; 1. kalite, piyasada bilinen markalar olmal.4- ihale konusu mal ve malzeme saglam, kullaurma hazrr, gahgr ve montajr yaprlmrg gekilde teslirn

edilecektir.

6-

Idare, gerekli gordugu taktirde ihaleye katrlacak istekliden numune isteyebilir. Aynca idare, talep
edeceSi mal malzemenin gci'rselini yiiklenici hrmaya sunabrlir. Bu durumda yriklenici hrma teknik
Sartnamede belirtilen dzellikleri ta!lmasl kaydil'la, i16u mal ve malzemeyi tedarik etmelidir.Mal ahmlart nluaYene ve kabul komisyonunun yapaca$r denetim sonrasr, ihale konustr mal vemalzemeuin kabulti yaprlacaktrr. Yuklenici firma, komis/onun uygun gdrmedigi mal ve malzemeyigartnamesine uygun olanr ile de[igtimrek zorundadr.
Ihale konusu mal ve 

-malzemenin 
riim pargalan ambalajrnda, orijinal, kullanrlmamrg veyenileqtirilmemig olacak. Kmk, gatlak, gizik, toya hatasr ve deformasyona ugram$ higbir pargasrbulunmayacaktr.

idari

7-

Hal,ati GUNGOREN



ORNEK

in Taraflan

dahilinde akdeditmigtir.

araflara iligkin Bilgiler
Madde-2: ldarenin Adresi

Tetefon/Faks No
Y0 klenicinin Tebtigat Adresi

Telefon/Faks No

:Pulur Mah. Belediye Cad.No:1 Ovacrk-TUNCELi
:C428 511217210428 511217 1

Madde-1; Bu sdlegme,bir tarafta (idare) Tunceli ovacrk Belediye BaSkanlgr ile diger tarafta
(yiiklenici) arasrnda yazrh garllar

in Konusu
Madde-3: Demirbag mal ve malzerne aIm igi.

Bedeli
Madde4: KDV harig, ............... TL'dir

Ekleri
Madde-S: Teknik gartname.

SOzlegme Konusu iEin Siiresi
Madde'6; iie baglama tarihinden itibarin 1o (on) takvim g0n0d[r. Sozlegme tarihi aynr zamanda ige baglama ve yer testim tarihidir.

feslim Alma ve Muayene Kabul iglemleri
Madde'7: 

Yuklenici firmanrn bildiriminden itibaren, muayene kabul komisyonunca duzenlenecek tutanak doorultusunda oceme
yaprlacaktrr.

6deme Yeri ve gartlan
Madde'8: ihale konusu igin kabulu yaprldrktan sonra 15/04i2017 tarihine kadar SoDES proje BUrosu taraftnca

mevcut (Henele gdre 6deme yaprlacaktrr.

6zlegme Tririi
Madde-g: lgbu sozlegme gotur0 bedel 0zerinden yaprlmrgtrr. lhale konusu igin tamamrnr kapsamaktadrr.

Y0klenicinin Tazmin Sorumlulu!u
Madde-10: Yuklenlci, taahhirdu gergevesinde kusurlu veya slandartlara uygun olmayan mal temini,teslimiveya

kullanrlmast,taahhr.ldiin sozlegme va gartname hrlkumlerine uygun olarar yerine getirilmemesive benzeri
nedenlerle ortaya glkan zarar ile uquncu kigilere,gevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyandan
do$rudan sorumludur.lhale konusu igin idarece iabulune rioar korunmasrndan sorumludur.

Hiikiimler
Madde'11: Yljklenici,sigorta,guvenlik,ulagrm giderleri ile her tilrlu vergi resim ve harqtan (KDV harig) sorumludur.

:lrklann Q<izUmri
sozlegmenin uygulanmasrnda ddabilecek ihtilaflar Tunceli ili ovacrk ilgesi mahkemesinde kanunun ilgili maddeleriMadds-1 2: dahilinde cdzumlenir.

Madde'13: Bu sozlegme 13 Madde ve 2(iki) nusha olarak taraflarca tam olarak okunup anlagrdrktan sonra.....r.....12017 TarihindeTunceri iri ovacrkirqesindeimzaartrnaarrnmrgtrr.

iDARE(l hate yetkitisi)
YUKLENici

iGerekmez


