ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
800 GR.LIK SIĞIR KIYMA TİPİ KONSERVE İLE 800 GR.LIK SIĞIR KUŞBAŞI
TİPİ KONSERVE SATIŞ ŞARTNAMESİ

İşbu şartname, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulmuş olan 800
Gr.lık Sığır Kıyma Tipi Konserve ile 800 Gr.lık Sığır Kuşbaşı Tipi Konserve ürünlerinin satış
koşullarını düzenler. Şartnamede Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü KURUM, satışa
katılacak gerçek veya tüzel kişi ALICI olarak adlandırılacaktır.

1. SATIŞIN KONUSU
Kurum tarafından üretilen 800 Gr.lık Sığır Kıyma Tipi Konserve ile 800 Gr.lık Sığır
Kuşbaşı Tipi Konserve ürünlerinin teklif toplama usulü ile satış işlemidir. Söz konusu
ürünlerin depolandığı yer ve miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

SATIŞA SUNULAN 800 GR.LIK SIĞIR KIYMA TİPİ KONSERVE MİKTARI
GRUP

TESLİMATI
YAPACAK KOMBİNA

1

ADANA

2

DENİZLİ

3

SİNCAN

STOKTA
BEKLETİLEN
KOMBİNA
ADANA
ERZURUM
ERZİNCAN
DİYARBAKIR
DENİZLİ
SAKARYA
SİNCAN
SİVAS
YOZGAT
İSTANBUL

KIYMA
KONSERVE
MİKTAR (ADET)
(+- %10)
336.600
877.000

588.500

1.802.100

TOPLAM MİKTAR
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SATIŞA SUNULAN 800 GR.LIK SIĞIR KUŞBAŞI TİPİ KONSERVE
MİKTARI
KUŞBAŞI
TESLİMATI
STOKTA BEKLETİLEN
KONSERVE
GRUP YAPACAK
MİKTAR (ADET)
KOMBİNA
KOMBİNA
(+-%10)
1

ADANA

2

DENİZLİ

3

SİNCAN

ADANA
ERZURUM
ERZİNCAN
AĞRI
DENİZLİ
SAKARYA
SİNCAN
YOZGAT
İSTANBUL

198.550
387.000
207.800
793.350

TOPLAM MİKTAR

2. MALIN CİNSİ
800 Gr.lık Sığır Kıyma Tipi Konserve,
800 Gr.lık Sığır Kuşbaşı Tipi Konserve,
Söz konusu ürünlerin evsafı ekteki teknik şartnamede belirtilmiştir.
3. SATILACAK MALIN GÖRÜLMESİ
Talep edilmesi halinde söz konusu ürünler, ilgili işyerlerimiz depolarından görülebileceği
gibi bedeli ödenmek üzere numune alınabilecektir.
4. EVRAKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ YER VE TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ
SON TARİH
İstenilen evraklar kapalı zarf içerisinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tevdii
edilecektir.
Kurumun adresi: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO:51/B 06530
YÜZÜNCÜ YIL ÇANKAYA/ANKARA
Tekliflerin verileceği son tarih: 30/12/2021 Saat:14.00’e kadardır.
5. TEKLİF VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE ŞARTLAR
a. İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile
faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan
b. İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odasına üyelik belgesi,
c. İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren
güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve
nüfuz cüzdanı fotokopisi
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d. Vekâleten satışa katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter
onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza
beyannamesi
e. Geçici teminat (nakit (banka dekontu) veya teminat mektubu)
f. Satış şartnamesi (imzalı ve kaşeli)
g. Talep formu (imzalı ve kaşeli)
6. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak, Alıcı ve/veya Alıcı’nın danışmanı veya
temsilcisi sıfatıyla başvuru yapamazlar.
a. Kurum personeli ile bunların eş ve çocukları;
b. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
c. Kurum ile evvelce yaptıkları işlerde güvene layık olmadıkları saptanmış olanlar ile
haksız uyuşmazlık çıkararak, Kurum’u zarara uğratmış olanlar.
7. TEMİNAT
a. Geçici Teminat: Alıcılar, fiyat teklifi verdikleri ürünün toplam tutarının %3 (üç)’ü kadar
en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir.
b. Kesin Teminat: Fiyat teklifi/teklifleri uygun bulunan Alıcı/Alıcılar, sözleşme imza
aşamasında fiyat teklifi verdiği/verdikleri ürünün toplam tutarının %6 (altı)’sı kadar en
az 6 (altı) ay süreli kesin teminat vereceklerdir.
c. Mal Bedeli Teminatı: Sözleşme imza tarihinden itibaren en az 6 (ay) süreli olmak
kaydıyla yapılacak olan vadeli satışlarda mal bedeli tutarının %10 (on) fazlası kadar mal
bedeli teminatı alınacaktır.
d. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
a. Türk Lirası.
b. Teminat mektubu.
Nakit olarak verilecek teminatlar aşağıda belirtilen Kurum hesaplarına yatırılacaktır.
(KURUM HESAP NO: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAAT
BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ: TR 30 0001 0017 4536 2613
0764 59) VEYA (VAKIFLAR BANKASI ANKARA ÇETİN EMEÇ ŞUBESİ: TR 17
0001 5001 5800 7289 9878 82)
8. TEMİNATLARIN İADESİ:
Teklif fiyatları uygun bulunmadığı için sözleşme imzalanmayacak firmaların geçici
teminatları iade edilecektir. Ayrıca, sözleşme imzalanan Alıcı/Alıcıların kesin teminatları
alındıktan sonra geçici teminatları iade edilecektir. Kurumla sözleşme imzalayan Alıcı’nın
satışı yapılacak ürünleri almaktan vazgeçmesi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde ise kesin teminatı gelir kaydedilir.
9. TEKLİFLERİN YAPILMASI VE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;
a. Teklifler tek bir grup için verilebileceği gibi, grupların tamamı için de verilebilecektir.
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b. Teklifler TL/ADET (kutu) üzerinden verilecektir.
c. Alıcılar sadece teminatı yatırılan gruplar için teklif verebileceklerdir.
d. Verilen tekliflerin eşit çıktığı durumlarda yeniden teklif istenecektir.
10. ÖDEME ŞARTLARI
a. Alıcı ürün bedelini peşin ödeyerek veya ödeme süresi 30 (otuz) günü geçmemek ve mal
bedeli teminatı vermek şartıyla da finansman farkı hesaplanmaksızın vadeli olarak da satın
alabilecektir. Kredi kartı (tek çekim) ile yapılan ödemeler de peşin ödeme olarak
sayılacaktır.
b. Alıcının teklifinin uygun bulunması halinde, Kurum tarafından iadeli taahhütlü Alıcıya
yapılan tebligatın teslim alınmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
c. Alıcı sözleşmeye davet edilmesine rağmen sözleşme yapmak üzere süresi içerisinde
gelmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilir.
11. MALIN TESLİMİ
a. Satış ve teslimatlar işlemleri ESK Kombina Müdürlükleri tarafından yapılacak ve
teslimat noktasındaki sayım esas alınacaktır.
b. Teslimat, işyeri depolarından yapılacak; sayım ve yükleme işlemleri Kurum personeli
tarafından gerçekleştirilecek olup Alıcı sayım, teslimat ve belgelendirme esnasında
yetkili elemanını görevlendirecektir.
c. Ürün teslimatı talep edilen ürün adedinin sayım işlemi ve ödemesi yapıldıktan sonra
gerçekleştirilecektir.
d. Satış gerçekleştikten sonra Alıcı ürünün kalitesine itiraz edemeyeceği gibi ürün iadesi
talebinde de bulunamayacaktır. Teslimattan sonraki bütün masraflar Alıcıya aittir ve
Kurum bu konuda herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
e. Kurum hesaplarına bedeli yatırılarak satışları gerçekleştirilmiş olan ürünlerin
teslimatları, sözleşme imza tarihinden sonra en fazla 60 (altmış) gün içerisinde
gerçekleştirilecektir. Bu sürenin geçmesi halinde geçen süre kadar finansman ve
depolama ücretleri, Kurumun yürürlükte olan Depoculuk Hizmetleri Ücret Tarifesi
üzerinden tahsil edilir. Ayrıca; finansman masrafları ve depolama ücretleri
uygulanmasına rağmen malların depoda bekleme süresi sözleşmenin imza tarihinden
itibaren 120 (yüzyirmi) günü geçemez.
f.

Bu sürenin 120 (yüzyirmi) günü geçmesi durumunda; ilave süre verip vermemekte
Kurum yetkili olup, ilave süre verilmemesi halinde Alıcının teminatından öncelikle
Kurumun yürürlükte olan Depoculuk Hizmetleri Ücret Tarifesi üzerinden finansman
masrafları ve depolama ücretleri tahsil edilir. Ödemenin yapılmaması halinde, mal
bedeli alacağının hukuki yollardan tahsili cihetine gidilecektir.

12. DİĞER HUSUSLAR:
a. Alıcıların müracaatlarında açık adreslerini, e-mail adreslerini, faks ve telefon
numaralarını hatalı olarak vermeleri, bu iletişim bilgilerinde müracaattan sonra
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b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

değişiklik olması, yeni iletişim bilgilerinin Kuruma bildirilmemesi ve/veya
postadaki/kuryedeki gecikmeler nedeniyle teklif sahibine tebligatın geç ulaşmasından
ya da hiç ulaşmamasından Kurum sorumlu değildir. Alıcı, bu şartnamede yer alan
adresini kanuni ikametgah edindiğini beyan eder. Sözü geçen adrese yapılacak
tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa bile tebligatın iade
edilmeyip Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanmasını kabul eder. Adresinin
değişmesi halinde, yeni adresini noter vasıtası ile Kurum’a bildirir.
Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, ürünlerin satışını yapıp
yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişilere, kurum veya kuruluşlara satış
yapmakta, satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmakta veya iptal etmekte
serbesttir. Kurumun teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde, Alıcının
yatırmış olduğu teminat kendisine iade edilecektir. Alıcı, teminatın yatırılmasıyla iade
edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talepte
bulunmayacaktır.
Kurum, teminat bedelini yatırmış olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği Alıcının
satış ve ihalelere katılımına izin vermeme, alış yapmama veya tekliflerini iptal etme
yetkisine sahiptir.
Satış yöntemini Kurum belirler. Kurumun satış yöntemini değiştirme hakkı saklıdır.
Kurumun işbu hükümlerden doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullanmaması ya da
kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez.
Alıcı, Mücbir Sebepler dışında satışın bozulmasını isteyemez. Alıcı, herhangi bir
nedenle teklifinden vazgeçtiği takdirde yatırılan teminat iade edilmez, ayrıca hiçbir ihtar
ve ihbara, hüküm almaya gerek olmaksızın teminat tutarı Kurum tarafından gelir
kaydedilir.
Alıcı, satış şartnamesinde istenen tüm bilgileri doldurup şartnamenin her sayfasını
imzalayacaktır.
Alıcı, işbu hükümleri görüp, okuyup incelediğini ve içeriğini anlayıp, tüm hükümlerini
kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda bilgileri bulunan ürünleri belirtilen şartlar çerçevesinde satın almayı teklif ve
taahhüt ediyorum.
TARİH
:
ADI,SOYADI
:
TİCARET ÜNVANI :
ADRES
:
TEL
:
İMZA
:
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