
ANFO PATLAYICISI NAKLiYESi HizMETi SATIN ALINACAKTIR. 

MAKiN A VE KiMY A ENDUSTRiSi KURUMU 
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI F ABRiKASI MUnURLUGU 

ihale Kay1t Numaras1 : 20171167242 
i~in Ad1 : Anfo Patlaylclsl Nakliyesi 
ihale Tlirli - Usulli : Hizmet Ahm1- Ac1k ihale Usulli (473413-g) 

1- idarenin 
a) Adresi : Tathca Mah. Cengiz Topel Sk. No:361 A 06780 

Elmadag I ANKARA 
b) Telefon ve faks numaras1 : 0312 863 46 80 I 0312 863 05 72 
c) Elektronik posta adresi : mkebarutsan~mkek. gov. tr 
fi:) ihale I On Yeterlik doklimanmm : -
gorlilebilecegi internet adresi 

2- ihale Konusu Hizmetin 
a) Niteligi, tlirli ve miktan : 1.200 Ton ANFO Patlaylclsmm TKi!GLi 

Mliessesesi Mlidlirlliglinlin Tav~anh-Tun9bi lek 
IKUTAHY A'da bulunan depolanna nakliyesi ve 
400 Ton ANFO Patlaylclslmn TKii<;Li 
Mlidlirlliglinlin <;an!<;ANAKKALE' de bulunan 
depolanna nakliyesi olmak lizere toplamda 1.600 
Ton ANFO Patlay!CISI Naklivesi 

b) Y ap!lacag1 Y er : ANFO PatlayiciSI Fabrikam1z Elmadag/ 
ANKARA'daki depolanm1zdan teslim ahmp 
TKi!GLi Mliessesesi Mlidlirlliglinlin Tav~anh-
Tunybilek!KOTAHY A'da ve TKii<;Li 
Mlidlirlliglinlin <;ani<;ANAKKALE' de bulunan 
depolanna teslim edilecektir. 

c) Sliresi : Hizmet, sozle~menin imzalanmasm1 mliteakip 
ba~layacak ve 30.06.2019 tarihinde sonra 
erecektir. 

3- ihalenin 
a) Yap!lacag1 yer : idarenin adresindeki Tedarik Mlidlirlligli 
b) Tarihi ve saati : 21.04.2017- 11:00 

4-Ihaleye katdabilme ~artlar1 ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. isteklilerin ihaleye katllabilmeleri i9in a~ag1da say1lan belgeleri teklifleri kapsammda sunmalan 
gerekir: 
a) Mevzuatl geregi kay1th oldugu ticaret velveya sanayi odas1 veya ilgili meslek odas1 belgesi; 
I) Ger9ek ki~i olmas1 halinde, kay1th oldugu ticaret velveya sanayi odasmdan ya da esnaf ve 
sanatkiirlar odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu y1lda almm1~, odaya kay1th 
oldugunu gosterir beige, 
2) Tlizel ki~i olmas1 halinde, ilgili mevzuat1 geregi kay1th bulundugu ticaret velveya sanayi odasmdan, 
ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu y1lda ahnm1~, tlizel ki~iligin odaya kay1th oldugunu 
gosterir beige, 
b)Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirklileri; 
1) Geryek ki~i olmas1 halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Ti.izel ki~i olmast halinde, ilgisine gore tlizel ki~iligin ortaklan, liyeleri veya kuruculan ile tlizel 
ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin ti.imi.ini.i gostermek i.izere 



ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tUzel ki~iligin noter tasdikli imza 
sirkUleri , 
c) ~dari ~artname ekinde yer alan stan dart forma uygun teklif mektubu, 
<;:) Idari ~artnamede ~ekli ve i<;:erigi belirlenen ge<;:ici teminat, 
d) Vekaleten ihaleye kattlma halinde, vekil adma dUzenlenmi~ ihaleye kat!lmaya ili~kin noter onayh 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) isteklinin ortak giri~im olmas1 halinde, idari ~artname ekinde yer alan standart forma uygun i~ 
ortakhg1 beyannamesi, 
f) TUzel ki~i tarafmdan i~ deneyimini gostermek Uzere sunulan belgenin, tUzel ki~iligin yansmdan 
fazla hissesine sahip ortagma ait olmas1 halinde, ticaret ve sanayi odasllticaret odas1 bUnyesinde 
bulunan ticaret sicil memurluklan veya serbest muhasebeci, yeminli mali mU~avir ya da serbest 
muhasebeci mali mU~avir tarafmdan ilk ilan tarihinden sonra dUzenlenen ve dUzenlendigi tarihten 
geriye dogru son bir y!ld1r kesintisiz olarak bu ~artm korundugunu gosteren, standart forma uygun 
beige, 
g) idari ~artname ekinde yer alan standart forma uygun is Saghg1 ve GUvenligi TaahhUtnamesi 
g) ihaleye i~ ortakhg1 olarak teklif verilmesi halinde; i~ ortakhgmm her bir ortag1 tarafmdan 4.1 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayn ayn sunulmas1 zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~1mas1 gereken kriterler: 
4.2.1. i~ deneyimini gosteren belgeler: 
isteklilerin, son be~ (5) y!l i<;:inde yurt i<;:inde veya yurt d1~mda kamu veya ozel sektorde 
ger<;:ekle~tirdigi , kabul i~lemleri tamamlanm1~, ihale konusu i~ veya benzer i~lerle ilgili deneyimini 
gosteren ve teklifbedelinin %25 (YUzdeyirmibe~) oranmdan az olmamak Uzere, tek sozle~meye ili~kin 
i~ deneyimini gosteren belgeleri veya teknolojik UrUn deneyim belgesi vermeleri zorunludur. 
4.3. Benzer i~ olarak kabul edilecek i~ler a~ag1da belirtilmi~tir: 
Her tUrlU tehlikeli madde ta~1ma i~i benzer i~ olarak kabul edilecektir. 
5. ihale doktimam idarenin adresindeki Tedarik MUdUr!UgU adresinde gorUlebilir ve 50,00 TL kar~1hg1 
aym adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokUmamm satm almalan 
zorunludur. 
6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar idarenin adresindeki Tedarik MUdUrlUgUne verilebilecegi gibi, 
iadeli taahhUtlU posta vasitas1yla da gonderilebilir. 
7. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'linden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleri tutarda ge<;:ici 
teminat vereceklerdir. 
8. istekliler tekliflerini , her bir i~ kaleminin miktan ile bu i~ kalemleri i<;:in teklif edilen birim 
fiyatlannm <;:arp1m1 sonucu bulunan toplam bedel Uzerinden vereceklerdir. ihale sonucu Uzerine ihale 
yap!lan istekliyle her bir i~ kaleminin miktan ile i~ kalemleri i<;:in teklif edilen birim fiyatlann <;:arp1m1 
sonucu bulunan toplam bedel Uzerinden birim fiyat sozle~me dUzenlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin ge<;:erlik stiresi , ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altm1~) gUn olmahd1r. 
10. ihale konusu i~in tamam1 veya bir k1sm1 alt ytikleniciye yaptmlamaz. 
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezler. 
12. ihale konusu i~ i<;:in k1smi teklifverilebilir. 
13. ihale konusu i~e ili~kin olarak altematifteklifverilemez. 
14. idaremiz bu ihalede ceza ve ihalelere kattlmaktan yasaklamaya ili~kin hUkUmleri hari<;: 4734 say!l1 
Kamu ihale Kanuna ve 4735 say1h Kamu ihale Sozle~meleri Kanununa tabi olmay1p, ihaley i yap1p 
yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. 



MAKiN Ave KiMY A ENDUSTRiSi KURUMU 
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI FABRiKASI MUDURLUGU 

4734 SA YILI KAMU iHALE KANUNUNUN 3/g MADDESi KAPSAMINDA 

A(:IK iHALE USULU iLE iHALE EDiLEN HizMET ALIMLARINDA UYGULANACAK 

iDARi ~ARTNAME 

I- iHALENiN KONUSU VE TEKLiF VERMEYE iLi~KiN HUSUSLAR 

Madde 1- idareye ili~kin Bilgiler 
a) idarenin; 

b) Adt : MKE BARUTSAN Roket ve Patlaytct Fabrikast Mtidtirltigii 
c) Adresi :Tathca Mah. Cengiz Topel Sk. No:36/A 06780 Elmadag/ANKARA 
d) Telefon numarast : (312) 863 46 80 I 23 07 
e) Faks numaras1 : (312) 863 27 48-863 05 72 
f) ilgili personelinin adt-soyadt ve unvam: Hasan AKDEMiR - Tedarik Memuru 

1.2. istekliler, ihaleye ili~kin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan gorevli personelle irtibat kurmak 
suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2- ihale konusu i~e ili~kin bilgiler 
ihale konusu hizmetin; 

a) Ad1 : ANFO Patlaytctst Nakliyesi 
b) Miktan ve tiirii : 1.200 Ton ANFO Patlaytctsmm TKi!GLi Miiessesesi Mtidiirltigiiniin Tav~anh
Tunybilek/KUTAHY A'da bulunan depolarma Nakliyesi ve 400 Ton ANFO Patlaytcismm TKi!<;Li 
Miidiirltigiiniin <;ani<;ANAKKALE'de bulunan depolanna nakliyesi olmak iizere toplamda 1.600 
Ton ANFO Patlaytctsi Nakliyesi 
c) Hizmetin yapdacag1 yer: ANFO Patlayictst Fabrikamtz Elmadag/ANKARA'daki 
depolartmtzdan teslim ahmp TKi!GLi Miiessesesi Miidiirltigiiniin Tav~anh-
Tunybilek/KUTAHY A'da ve TKii<;Li Miidiirltigiiniin <;an/<;ANAKKALE'de bulunan depolarma 
partiler halinde teslim edilecektir. 
d) Hizmete ait diger bilgiler: 1.200 Ton ANFO PatlaytciSI TKi!GLi Miiessesesi Miidiirltigiiniin 
ihtiyacma gore 20 Ton'luk partiler halinde, 400 Ton ANFO PatlayiCISI ise TKi!<;Li Miidiirliigiiniin 
ihtiyacma gore 15 Ton'luk partiler halinde sevk edilecektir. 

Madde 3- ihaleye ili~kin bilgiler 
a) Adt: ihale kaytt numaras1: 2017/167242 
b) Teklitlerin sunulacag1 adres: idarenin adresindeki Tedarik Miidiirliigii 
c) ihalenin yapdacagt adres: idarenin adresindeki Tedarik Miidiirliigii 
d) ihale (son teklifverme) tarihi: 21.04.2017 
e) ihale (son teklifverme) saati: 11.00 
f) ihaie komisyonunun toplantl yeri: idarenin adresindeki Tedarik Miidiirliigii 

3.2. Teklitler ihale (son teklifverme) tarih ve saatine kadar yukanda belirtilen yere verilebilecegi gibi, iadeli 
taahhiitlii posta yoluyla da gonderilebilir. ihale (son teklif verme) saatine kadar idareye ula~mayan teklifler 
degerlendirmeye ahnmaz. 
3.3. Verilen teklifler, zeyilname diizenlenmesi hali hariy, herhangi bir sebeple geri almamaz. 
3.4. ihale tarihinin tatil giiniine rastlamas1 halinde ihale, takip eden ilk i~ giiniinde yukanda belirtilen yer ve 
saatte yap1hr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 
3.5. ilan tarihinden sonra 9ah~ma saatlerinin degi~mesi halinde de ihale yukanda belirtilen saatte yap1hr. 

~~~ ... ~· aat ayarlannda, Tiirkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayan esas ahmr. 
t.4~!3_~4'~a~ rna saatlerinin sonradan degi~mesi hal in de de ihale yukanda belirtilen saatte yap1hr . 
• ;{(j7 5:'8-~at:'a\1 arlannda, Tiirkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayan esas ahmr. 
f; ~ .. ' t.. ~~~~ / 
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MAKiN A ve KiMY A ENDUSTRiSi KURUMU 
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI FABRiKASI MlJDURLUGU 

Madde ~ ihale dokiimanmm goriilmesi ve temini 
4.1. ihale dokiimam a~agtda belirtilen adreste bedelsiz olarak goriilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanlann, idarece onayh ihale dokiimamm satm almast zorunludur. 

a) ihale dokiimamnm goriilebilecegi yer: idarenin adresindeki Tedarik Miidiirliigii 
b) ihale dokiimanmm gorlilebilecegi internet adresi: -
c) ihale dokiimammn satm almabilecegi yer: idarenin adresindeki Tedarik Miidiirliigii 
d) ihale dokiimam satl~ bedeli (varsa vergi dahil): 50,00 (elli) TL 
e) Posta yoluyla ihale doklimam satl~ bedeli: 50,00 (Elli) TL. Posta veya kargodaki gecikmelerden 

idaremiz sorumlu degildir. 
4.2. ihale dokiimamm satm almak isteyenler, ihale dokiimamm olu~turan belgelerin aslma uygunlugunu ve 
belgelerin tamam olup olmadtgmt kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale doklimamm olu~turan belgelerin 
tamammm aslma uygun olarak teslim ahndtgma dair standart form biri satm alana verilmek lizere iki niisha 
olarak imzalamr. 
4.3. Dokiiman satl~ bedelinin onceden idare hesabma (HALKBANK ELMADAG/ ANKARA ~UBESi 
TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) havale edilmesi kaydtyla, ihale dokiimam posta veya kargo yoluyla 
satm ahnabilir. Dokiimamn bu ~ekilde satm ahnabilmesi is;in adma ihale dokiimam satm almacak 
gers;ekltiizel ki~iye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarast bilgisini de is;eren talep yaztsmm, dokiiman 
bedelinin idarenin hesabma yatmldtgma ili~kin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az bes giin once 
idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. idare, talebin ahndtgt tarihi izleyen iki glin 
is;inde doklimam, dokiiman satm ahndtgma ili~kin idare yetkilisince imzah formu da ekleyerek, talep 
sahibinin belirttigi adrese gonderir. Bu durumda dokiimanm postaya veya kargoya verildigi tarih, doklimanm 
satm ahnma tarihi olarak kabul edilir. Dokiimanm ula~mamasmdan veya ges; ula~masmdan ya da eksik 
olmasmdan dolayt idare his;bir ~ekilde sorumlu tutulamaz. 
4.4. ihale doklimanmm tamammt veya bir ktsmtm olu~turan belgelerin, Tiirks;e yamnda ba~ka dillerde de 
haztrlamp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokiimamnm anla~tlmasmda, yorumlanmasmda ve 
anla~mazhklann s;oziimiinde Tiirks;e metin esas ahmr. 

Madde -5 ihale dokiimammn kapsam1 
5.1 ihale dokiimam a~agtdaki belgelerden olu~maktadtr ve bu belgeler sozle~menin eki ve aynlmaz pars;ast 
olup idareyi ve Ylikleniciyi baglar. 

a) idari ~artname 
b) Sozle~me Tasanst 
c) is Saghg1 ve Giivenligi Taahhiitnamesi 
d) Standart Formlar: Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli , 4 Ortakl•g• Beyannamesi , Ortakl1k 
Durum Belgesi ve i~ Bitirme Belgesi 

5.2. Aynca, bu ~artnamenin ilgili hiikiimleri geregince, idarenin s;tkaracagt zeyilnameler ile isteklilerin yazth 
talebi iizerine idare tarafmdan yaptlan yazth as;tklamalar, ihale dokiimamnm baglaytct bir pars;asm1 te~kil 
eder. 
5.3. isteklinin yukanda belirtilen dokiimanlarm tiimiiniin is;erigini dikkatli bir ~ekilde incelemesi gerekir. 
Teklifin verilmesine ili~kin ~artlart yerine getirememesi halinde ortaya s;tkacak sorumluluk teklif verene ait 
olacaktlr. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan 
6.1. idareler tarafmdan aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat oncelikli olarak iadeli taahhlitlli posta 
yoluyla veya imza kar~thgt elden yapthr. 
6.2. Tebligatm hakh veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yontem kullamlarak yapilamamast 
halinde Kamu ihale Kanunun 65 inci maddesinin birinci fikrasmm (a) bendinde saytlan diger yontemlere 
ba~vurulur. 
6.3. iadeli taahhiitlli mektupla yapilan tebligatta, mektubun teslim edildigi tarih teblig tarihi saythr. 
6.4. Faks ile yaptlan tebligatta, bildirim tarihi teblig tarihi saythr. Bu ~ekilde yaptlan tebligatm aym glin idare 
tarafmdan teyit edilmesi zorunludur. Teyit i~leminin gers;ekle~mi~ kabul edilebilmesi is;in tebligatm iadeli 

~)~~h~litlli mektupla bildirime s;tka~I~mi~ ?!mast yeterl~dir. T~blig~tm, tey~t i~lemi _ _ile bildirim tarihini 
,!?~~·-k:ap:Sa~~~ak ~ekilde aynca belgelendt~~m~~~ ~ere~~kted~r. Akst takdtrde tebhgat usulsuz yaptlmt~ saythr ve 

f:t~/ TeJ?Jii~~ anununun usule aykm tebhge 1h~km hukumlen uygulamr. 

~\:,;' , .;;::r );J , 2 117 
ANFO Nokli}'<'; H;,mot Ahmo id,.; Sm"'m"; 
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6.5. idare tarafmdan ortak giri~imlere yapdacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar s:ers:evesinde pilot veya 
koordinator ortaga yap1hr. Ancak pilot veya koordinatOr ortagm yabanc1 istekli oldugu ortak giri~imlerde 
tebligatm imza kar~Ihg1 elden yapiiamamasi halinde; 

a) Yerli isteklilerden hisse oram en fazla olana, 
b) En fazla hi sse oramna sahip birden s:ok yerli isteklinin bulunmas1 durumunda ise bu isteklilerden 

herhangi birine, 
tebligat yap1hr. 
6.6. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafmdan idare ile yapdacak yaz1~malarda elektronik ortam ve faks 
kullamlamaz. Ancak, bu ~artnamenin 4.3 maddesinde ihale doktimammn posta veya kargo yoluyla 
satdmasmm ongoriilmesi halinde, doktiman satm almaya ili~kin talepler faksla veya postayla bildirilebilir. 

IT- iHALEYE KATILMA YA iLiSKiN HUSUSLAR 

Mad de 7-ihaleye katdabilmek i.yin gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
7 .1. isteklilerin ihaleye katdabilmeleri is: in a~ag1da saydan belgeleri teklifleri kapsammda sunmalan gerekir: 
a) Mevzuatl geregi kay1th oldugu ticaret ve/veya sanayi odas1 veya ilgili meslek odas1 belgesi; 

1) Gers:ek ki~i olrnas1 halinde, kay1th oldugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da ilgili meslek 
odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin is:inde bulundugu ydda almm1~, odaya kay1th oldugunu gosterir beige, 

2) Ttizel ki~i olmas1 halinde, ilgili mevzuatl geregi kay1th bulundugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan, 
ilk ilan veya ihale tarihinin is:inde bulundugu ydda ahnm1~, ttizel ki~iligin odaya kay1th oldugunu gosterir 
beige, 
b) Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirktileri; 

1) Gers:ek ki~i olmas1 halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Ttizel ki~i olmas1 halinde, ilgisine gore ttizel ki~iligin ortaklan, tiyeleri veya kuruculan ile tiizel 

ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin ttimtinti gostermek tizere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile ttizel ki~iligin noter tasdikli imza sirktileri, 
c) Bu Sartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 
9) Sartnamede belirlenen ge9ici teminat, 
d) Bu $artnamenin 7.3 . ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adma dtizenlenmi~, ihaleye katllmaya ili~kin noter onayh 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) isteklinin i~ ortakhg1 olmas1 halinde ~ekli ve i9erigi bu $artnamede belirlenen i~ ortakhg1 beyannamesi, 
g) Alt yiiklenici s:ah~tinlmasma izin verilmesi halinde, alt ytiklenici kullanacak olan isteklinin alt 
ytiklenicilere yapt1rmay1 dti~tindiigti i~lerin listesi, 
g) Ttizel ki~i tarafmdan i~ deneyimini gostermek lizere sunulan belgenin, tiizel ki~iligin yansmdan fazla 
hissesine sahip ortagma ait olmas1 halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odas1 btinyesinde bulunan ticaret 
sicil memurluklan veya serbest muhasebeci, yeminli mali mti~avir ya da serbest muhasebeci mali mti~avir 
tarafmdan ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen ve dtizenlendigi tarihten geriye dogru son bir y1ldrr kesintisiz 
olarak bu ~artm korundugunu gosteren, standart forma uygun beige, 
h) Bu $artname ekinde yer alan fgrma uygun is Saghg1 ve Giivenligi Taahhtitnamesi 
7.2. ihaleye i~ ortakhg1 ohilfYi~f~~·lifverilmesi halinde; 
7.2.1. i~ ortakhgmm her bir ortag1 tarafmdan 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayn 
ayn sunulmas1 zorunludur. i~ ortakhgmm tiizel ki~i ortag1 tarafmdan, i~ deneyimini gostermek tizere sunulan 
belgenin ttizel ki~iligin yansmdan fazla hissesine sahip ortagma ait olmas1 halinde, bu ortak (g) bendindeki 
belgeyi de sunmak zorundad1r. 

7.3. Ekonomik ve mali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~Imasi gereken kriterler: 
7.31. Bu madde bo~ birakdmi~tlr. 
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gosteren ve teklif bedelinin %25 (Yiizdeyirmibe~) oramndan az olrnamak iizere, tek sozle~meye ili~kin i~ 
deneyimini gosteren belgeleri vermeleri zorunludur. 

i~ ortakhgmda pilot ortagm, istenen i~ deneyim tutannm en az% 70'ini, diger ortaklann her birinin, 

istenen i~ deneyim tutannm en az % 1 O'unu saglamas1 ve diger ortak veya ortaklann i~ deneyim tutan 

toplammm ise istenen i~ deneyim tutannm % 30'undan az olmamas1 gerekir. Ancak ihaleye katlian i~ 
ortakhgmm ortaklan tarafmdan ortakhk oranlan ve yap1s1 aym olmak kayd1yla daha once kurulmu~ olan i~ 

ortakhgmm ger9ekle~tirdigi bir i~ten elde edilen i~ deneyimini gosteren belgelerin sunulmas1 halinde, pilot 

ortagm birinci ciimledeki orana gore asgari i~ deneyim tutanm saglamas1 ko~ulu aranmaz. 

i~ deneyim belgeleri; Kanun kapsammdaki idarel~r ile Kanun kapsam1 d1~mdaki diger kamu kurum 

ve kurulu~lanna (kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~lan ve vak1f yiiksekogretim kurumlan hari9) 

bedel i9eren tek bir sozle~meye dayah olarak yurt i9inde veya yurt d1~mda ger9ekle~tirilen i~Ier ya da 

denetlenen veya yonetilen yap1mla ilgili hizmet i~leri i9in, i~ sahibi tarafmdan diizenlenir ve sozle~meyi 
yapan yetkili makam tarafmdan onaylamr. 

( Ozel sektore ger~;ekle~tirilen i~lerde; i~e ili~kin sozle~me ve bu sozle~menin uygulanmasma 

(_ 

yonelik olarak 213 say1h Vergi Usul Kanununun ilgili hiikiimleri 9er9evesinde diizenlenen fatura omekleri 

veya bu omeklerin noter, yeminli mali mii~avir, serbest muhasebeci mali mii~avir veya vergi dairesi onayh 

suretleri ile serbest meslek makbuzu niishalan veya bu niishalann noter, yeminli mali mii~avir, serbest 

muhasebeci mali mii~avir veya vergi dairesi onayh suretleri, i~ deneyimini gosteren belgelerdir. 

isteklinin teknolojik iiriin deneyim belgesini sunmas1 halinde, i~ deneyimine ili~kin yeterlik kriterini 
sagladigi kabul edilir. i~ ortakhgmda teknolojik iiriin deneyim belgesini sunan ortagm kendisine ait i~ 
deneyim tutarma ili~kin asgari yeterlik kriterini sagladigi kabul edilir. Konsorsiyum ortagmm teknolojik iiriin 
deneyim belgesini sunmas1 halinde ise, belgeyi sundugu klSim veya kisimlar i9in i~ deneyimine ili~kin 
yeterlik kriterini saglad1g1 kabul edilir. 

7.5. Benzer i~ olarak kabul edilecek i~ler a~ag1da belirtilmi~tir: 

Her tiirlii tehlikeli madde ta~Ima i~i benzer i~ olarak kabul edilecektir. 

7.6. Belgelerin sunulu~ ~ekli: 
7.6.1. istekliler, yukanda saylian belgelerin ashm veya aslma uygunlugu noterce onaylanm1~ omeklerini 
vermek zorundad1r. Ancak, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan 
hiikiim 9er9evesinde; Gazete idaresince veya Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligine bagh odalarca "aslmm 
aymd1r" ~eklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlann noter onayh 
suretleri de kabul edilecektir. 
7.6.2. Noter onayh belgelerin ashna uygun oldugunu belirten bir ~erh ta~1mas1 zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi goriilerek onaylanm1~ olanlar ile "ibraz edilenin aymdrr" veya bu anlama gelecek bir ~erh 
ta~1yanlar ge9erli kabul edilmeyecektir. 
7.6.3. istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihale tarihinden once idare tarafmdan "ash idarece 
goriilmii~tiir" veya bu anlama gelecek ~ekilde ~erh dii~iilen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 
7.6.4. Tiirkiye Cumhuriyetinin yabanc1 iilkelerde bulunan temsilcilikleri tarafmdan diizenlenen 
belgeler d1~mda yabanc1 iilkelerde diizenlenen belgeler ile yabanc1 iilkelerin Tiirkiye'deki 
temsilcilikleri tarafmdan diizenlenen belgelerin tasdik i~lemi: 
7.6.4.l.Tasdik i~Ieminden, belgedeki imzanm dogrulugunun, belgeyi imzalayan ki~inin hangi s1fatla 
imzalad1gmm ve varsa iizerindeki miihiir veya damganm ash ile aym oldugunun teyidi i~lemi anla~1hr. 
7.6.4.2. Yabanc1 Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldmlmas1 Sozle~mesine taraf iilkelerde 

~flii~e}Jlenen ve bu Sozle~menin 1 inci maddesi kapsammda bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik ~erhi" 
-l~~~t~¥~~--- ·N ayd1yla Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu veya Tiirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri Bakanhg1 tasdik 
v~':Jk . . iriile muaftlr. 
il•i'f' t ~ . -~, -
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7.6.4.3. Tlirkiye Cumhuriyeti ile diger devlet veya devletler arasmda, belgelerdeki imza, mlihlir veya 
damganm tasdik i~lemini dlizenleyen hliklimler ic;eren bir anla~ma veya sozle~me bulundugu takdirde, bu 
lilkelerde dlizenlenen belgelerin tasdik i~lemi, bu anla~ma veya sozle~me hliklimlerine gore yaptmlabilir. 
7.6.4.4. "Apostil tasdik ~erhi" ta~1mayan veya tasdik i~lemine ili~kin ozel hliklimler ic;eren bir anla~ma veya 
sozle~me kapsammda sunulmayan, yabanc1 lilkelerde dlizenlenen belgelerin lizerindeki imzanm, mlihrlin 
veya damgamn, dlizenlendigi Ulkedeki Tlirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafmdan veya sirasiyla, 
belgenin dlizenlendigi lilkenin Tlirkiye'deki temsilciligi ile Tlirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri Bakanhg1 
tarafmdan tasdik edilmesi gerekir. Tlirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugunun bulunmadigililkelerde dlizenlenen 
belgeler ise stras1yla, dlizenlendigi lilkenin D1~i~leri Bakanhg1, bu lilkeyle ili~kilerden sorumlu Tlirkiye 
Cumhuriyeti Konsoloslugu veya bu Ulkenin Tlirkiye'deki temsilciligi ve Tlirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri 
Bakanhg1 tarafmdan tasdik edilmelidir. 
7.6.4.5. Yabanc1 lilkenin Tlirkiye'deki temsilciligi tarafmdan dlizenlenen belgeler, Tlirkiye Cumhuriyeti 
D1~i~leri Bakanhg1 tarafmdan tasdik edilmelidir. 
7.6.4.6. Fahri konsolosluklarca dlizenlenen belgelere dayamlarak i~lem tesis edilmez. 
7.6.4.7. Tasdik i~leminden muaftutulan resmi niteligi bulunmayan belgeler: 
Bu madde bo~ brrakiimi~tir. 
7.6.5. Teklif kapsammda sunulan ve yabanc1 dilde diizenlenen belgelerin terciimelerinin yapdmasJ ve 
bu terciimelerin tasdik i~lemi: 

(_ 7.6.5.t.Y
1 
e~li istde.kli.ler tarafmdan sunulan ve yabanc1 dilde dlizenlenen belgelerin terclimeleri ve bu 

terclime erm tas 1k 1~lemi, a~ag1daki ~ekilde yap1hr: 
7.6.5.1.1. Yerli istekliler ile TUrk vatanda~1 gerc;ek ki~i ve/veya Tlirkiye Cumhuriyeti kanunlanna gore 
kurulmu~ tlizel ki~i ortag1 bulunan i~ ortakhklan veya konsorsiyumlar tarafmdan sunulan ve yabanc1 dilde 
dlizenlenen belgelerin terclimelerinin, Tlirkiye'deki yeminli terclimanlar tarafmdan yaplimas1 ve noter 
tarafmdan onaylanmas1 zorunludur. Bu terclimeler, Tlirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri Bakanhg1 tasdik 
i~leminden muaftlr. 
7.6.5.2.Yabanci istekliler tarafmdan sunulan ve yabanc1 dilde dlizenlenen belgelerin terclimeleri ve bu 
terclimelerin tasdik i~lemi, a~ag1daki ~ekilde yap1hr: 
7.6.5.2.1. Terclimelerin tasdik i~leminden terclimeyi gerc;ekle~tiren yeminli terclimanm imzas1 ve varsa beige 
lizerindeki mlihrlin ya da damganm ash ile aym oldugunun teyidi i~lemi anla~1hr. 
7.6.5.2.2. Belgelerin terclimelerinin, dlizenlendigi lilkedeki yeminli tercliman tarafmdan yapiimi~ olmasJ ve 
terclimesinde "apostil tasdik ~erhi" ta~1mas1 halinde bu terclimelerde ba~kaca bir tasdik ~erhi aranmaz. Bu 
terclimelerin "apostil tasdik ~erhi" ta~Imamasi durumunda ise terclimelerdeki imza ve varsa lizerindeki 
mlihlir veya damga, bu lilkedeki Tlirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafmdan veya sirasiyla belgenin 
dlizenlendigi lilkenin Tlirkiye'deki temsilciligi ile Tlirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri Bakanhg1 tarafmdan tasdik 
edilmelidir. 
7.6.5.2.3. Tlirkiye Cumhuriyeti ile diger devlet veya devletler arasmda belgelerdeki imza, mlihlir veya 

( damganm tasdik i~lemini dlizenleyen hliklimler ic;eren bir anla~ma veya sozle~me bulundugu takdirde 
belgelerin terclimelerinin tasdik i~lemi de bu anla~ma veya sozle~me hliklimlerine gore yaptmlabilir. 
7.6.5.2.4. Tlirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugunun bulunmadigi Ulkelerde dlizenlenen belgelerin 
terclimelerinin, dlizenlendigi lilkedeki yeminli tercliman tarafmdan yaplim1~ olmas1 ve terclimenin de 
"apostil tasdik ~erhi" ta~Imamasi durumunda ise soz konusu terclimedeki imza ve varsa lizerindeki mlihlir 
veya damganm mas1yla bu lilkenin D1~i~leri Bakanhg1, bu lilkeyle ili~kilerden sorumlu Tlirkiye Cumhuriyeti 
Konsoloslugu veya bu Ulkenin Tlirkiye'deki temsilciligi ve Tlirkiye Cumhuriyeti D1~i~leri Bakanhg1 
tarafmdan tasdik edilmelidir. 
7.6.5.2.5. Yabanc1 dilde dlizenlenen belgelerin terclimelerinin Tlirkiye'deki yeminli terclimanlar tarafmdan 
yapiimasi ve noter tarafmdan onaylanmas1 halinde, bu terclimelerde ba~kaca bir tasdik ~erhi aranmaz. 
7.6.6. Kalite ve standarda ili~kin belgelerin sunulu~ ~ekli: 
Bu madde bo~ birakiimi~hr. 
7.7. Yabanc1 istekli tarafmdan ihaleye teklifverilmesi halinde, bu $artname ve eklerinde istenilen belgelerin, 
isteklinin kendi Ulkesindeki mevzuat uyarmca dlizenlenmi~ olan dengi belgelerin sunulmas1 gerekir. 
7.8. Tekliflerin dili: Teklifi olu~turan blitlin belgeler ve ekleri ile diger dokliman Tlirkc;e olacaktrr. Ba~ka bir 

~--~jo~· ... :g~e sunulan belgeler, Tlirkc;e onayh terclimesi ile birlikte verilmesi halinde gec;erli sayilacaktir. Bu 
~~~--aliY~ , a teklifin veya belgenin yorumlanmasmda Tlirkc;e terclime esas alm1r. Terclimelerin yapiimasi ve /4?; . r;, lfilr~ . rin tasdiki i~leminde ilgili maddedeki dilzenlemeler esas almacaktu 
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Madde 8- ihalenin yabanc1 isteklilere a~1khg• 
Bu ihaleye ~adece yerli istekliler katdabilir. Yabanc1 isteklilerle ortak giri~im yapan yerli istekliler bu ihaleye 
kati!amaz. lhaleye katdan gerc;:ek ki~ilerin yerli istekli olduklan, teklif mektubunda yer alan Ttirkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasmdan anla~1hr. Ttizel ki~ilerin yerli istekli olduklan ise teklifleri kapsammda 
sunulan belgeler tizerinden degerlendirilir. 

Madde 9- ihaleye katdamayacak olanlar 
9.1. 4734 sayth Kanunun II inci maddesinde ihaleye kati!amayacagt belirtilenler ile 4734 sayth Kanunun 53 
tincti maddesinin (b) bendinin (8) numarah alt bendi geregince ahnacak Bakanlar Kurulu Kararlan ile 
belirlenen yabanc1 tilkelerin isteklileri dogrudan veya dolayh ya da alt ytiklenici olarak, kendileri veya 
ba~kalart adma hic;:bir ~ekilde ihaleye katdamazlar. 
9.2. Bu yasaklara ragmen ihaleye katdan istekliler ihale d1~1 btrakdarak gec;:ici teminatlan gelir kaydedilir. 
Aynca, bu durumun tekliflerin degerlendirilmesi a~amasmda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri 
tizerine ihale yaptlmt~sa, teminatt gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 
9.3. Haklarmda ihalelere katdmaktan yasaklama karan bulunmamast kaydtyla, kamu davast ac;:IIanlara 
ili~kin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen ozel dtizenleme veya ozel kanunlarda yer verilen 
dtizenlemeler nedeniyle ihalelere katdamayacak durumda oldugu halde ihalelere kattlan istekliler sadece 
ihale dt~I btrakihr. Bu durumda olanlar hakkmda aynca 4734 sayth Kanunun II inci ve 58 inci maddelerinde 
yer alan idari yaptmmlar uygulanmaz. 
Madde 10-ihale d1~1 b1rakdma nedenler 
10.1. isteklilerin, ihale tarihinde 4734 say1h Kanunun IO uncu maddesinin dordtincti ftkrasmm (a), (b), (c), 
(d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmamast gerekmektedir. Amlan maddenin dordtincti 
f1krasmm (c) ve (d) bentleri haric;:, bu durumlannda degi~iklik olan istekli, idareye derhal bilgi verecektir. 
ihale tizerinde kalan istekli ise sozle~menin imzalanmasmdan once, ihale tarihinde 4 734 sayth Kanunun I 0 
uncu maddesinin dordlincti f1krasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmad1gma 
ili~kin belgeleri verecektir. 

10.2. Bu Sartnamenin 9 uncu maddesi uyannca ihaleye katilamayacak olanlar ile 4734 sayth Kanunun 10 
uncu maddesinin dordtincti ftkrast uyannca ihale dt~I btrakllma nedenlerini ta~1yan istekliler degerlendirme 
dt~I birakihr. 
10.3. 4734 say1h Kanunun II inci maddesi uyannca ihaleye katdamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde 
say1lan yasak fiil veya davram~ta bulundugu tespit edilenler hakkmda, aynca fiil veya davram~m ozelligine 
gore aym Kanunun Dordtincti K1smmda belirtilen htiktimler uygulamr. 

Madde 11- Teklif haz1rlama giderleri 
Tekliflerin haztrlanmasi ve sunulmast ile ilgili btittin masraflar isteklilere aittir. istekli, teklifini haz1rlamak 
ic;:in yapm1~ oldugu hic;:bir masraf1 idareden isteyemez. 

Mad de 12- ihale dokiimanmda a~1klama ve degi~iklik yapdmas1 
ilanm yapdmamas1 veya ilan slirelerine uyulmamas1 halleri haric;:, ilan yapddtktan veya teklif istenildikten 
sonra ilanlarda, ~artnamelerde ve eklerinde degi~iklik · ve/veya ac;:Iklama yap1lmasmm zorunlu oldugu 
hallerde, o ihale ic;:in belirlenmi~ olan ilan stiresinin son dortte birlik stiresine kadar, dtizeltme ilam yapdmak 
suretiyle ihale gerc;:ekle~tirilebilir ve gerekiyor ise bu durumlarda ihale otelenebilir. 

Madde 13- ihale Saatinden once ihalenin iptal Edilmesinde idarenin Serbestligi 
13.1. idare tarafmdan gerekli gortilen veya ihale doktimamnda yer alan belgelerde ihalenin yap1lmasma engel 
olan ve dtizeltilmesi mtimktin bulunmayan hususlann tespit edildigi hallerde, ihale saatinden once ihale iptal 
edilebilir. 
13.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildigi ilan edilerek duyurulur. Bu 
a~amaya kadar teklifvermi~ olanlara ihalenin iptal edildigi aynca teblig edilir. 
13.3. ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmi~ olan btittin teklifler reddedilmi~ say1hr ve bu teklifler 
ac;:Iimaksizm isteklilere iade edilir . 

. ~1--3.4. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
0-- NHJO!JR?u~ 

'~~>---~~~~4- ~ Ortakiigi .. . . . ~ . . . . . 

(

;' ' / . , , ,: - 1.y~hlen fazla ~erc;:ek veya tuzel kt~I, ~~ ortakhgt olu~turmak surettyle thaleye tekhfverebthr. 
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14.2. i~ ortakhgmda en c;:ok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gosterilmek zorundadrr. Ancak btittin 
ortaklarm hisse oranlannm e~it oldugu veya diger ortaklara gore daha fazla hisse oranma sahip ve hisseleri 
birbiri~e e~it olan ortaklarm bulundugu i~ ortakhklarmda ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 
14.3. I~ ortakhg1 olu~turmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, i~ ortakhg1 yaptiklanna dair pilot 
ortagm da belirtildigi ekte omegi bulunan noter tastikli i~ ortakhg1 beyannamesini teklifleriyle beraber 
sunacaklardtr. 
14.4. i~ ortakhg1 sozle~mesinde, ortaklarm hisse oranlan, pilot ortak ile diger ortaklarm i~in yerine 
getirilmesinde mti~tereken ve mtiteselsilen sorumlu olduklan belirtilecektir. 

Madde 15 - Konsorsiyum 
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

Madde 16- Alt yiikleniciler 
ihale konusu hizmetin tamam1 veya bir ktsmi alt ytiklenicilere yaptmlamaz. 

ill. TEKLiFLERiN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA iLiSKiN HUSUSLAR 

Madde17-Teklifve sozle~me tiirii 
istekliler tekliflerini, her bir i~ kaleminin miktan ile bu i~ kalemleri ic;:in teklif edilen birim fiyatlannm 
c;:arptmi sonucu bulunan toplam bedel tizerinden vereceklerdir. ihale sonucu, ihale tizerine btraktlan istekliyle 
her bir i~ kaleminin miktan ile i~ kalemleri ic;:in teklif edilen birim fiyatlarm c;:arptmi sonucu bulunan top lam 
bedel tizerinden birim fiyat sozle~me imzalanacaktrr 

Madde 18- Teklifin dili 
Teklifi olu~turan btittin belgeler ve ekleri ile diger doktimanlar Ttirkc;:e olacakttr. Ba~ka bir dilde sunulan 
belgeler, Ttirkc;:e onayh terctimesi ile birlikte verilmesi halinde gec;:erli sayilacakt1r. Bu durumda teklifin 
veya belgenin yorumlanmasmda Ttirkc;:e terctime esas almrr. 

Madde 19- Teklifve Odemelerde gefYerli para birimi 

istekliler, teklifini gosteren fiyatlar1 ve bunlann toplam tutarlanm TUrk Liras1 olarak belirtecektir. Sozle~me 
konusu i~in odemelerinde de bu para birimi kullamlacaktrr. 

Madde 20- K1smi teklifler 
20.1. Bu ihalede ktsmi teklifverilebilir. 
20.1.1. Ktsmi teklifler a~agtdaki ktstmlar ic;:in verilecektir. 
I. KISIM: 1.200 Ton ANFO Patlaytctsmm TKiJGLi Mtiessesesi Mtidtirltigtintin Tav~anh
Tunc;:bilek/KUT AHY A'da bulunan depolarma nakliyesi 
II. KISIM: 400 Ton ANFO Patlaytctsmm TKiJ<;Li Mtidtirltigtintin <;an!<;ANAKKALE'de bulunan 
depolarma nakliyesi 
istekliler, i~in tamamma veya birden fazla klsmma veya bir tek ktsmma teklif vermeleri durumunda teklif 
verdikleri ktsunlktstmlar ic;:in birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif edilen birim fiyat hanesini ayn ayn 
dolduracaklardtr. 
i~in tamamma veya birden fazla ktsmma teklif veren isteklinin, teklif verdigi ktsim veya ktstmlardan 
herhangi biri ic;:in ekonomik ac;:tdan en avantajh teklif sahibi olarak degerlendirilmesi durumunda i~in 

tamamma veya birden fazla ktsmma teklif verilmi~ olsa bile bu ktstm veya ktstmlar ic;:in sozle~me yaptlma 
zorunlulugu bulunmaktadrr.isteklilerin ktsmt teklif vermesi durumunda gec;:ici teminati ve yeterlilik 
belgeleri(i~ deneyim) teklifverdigi klstrn!ktstmlar dikkate almarak degerlendirilecektir. 
Birden fazla ktsma teklif veren isteklinin teklif bedelleri toplam1 esas almmak suretiyle yeterlilik ~artlarm1 
saglamalan zorunludur. i~in tamamma teklif veren isteklinin ise i~in tamam1 tizerinden yeterlilik degerlerini 
saglamast gerekir. 
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Mad de 22-Tekliflerin sunulma ~ekli 
22.1. TeklifMektubu ve ge9ici teminat da dahil olmak Uzere ihaleye kattlabilme ~arti olarak bu Sartname ile 
istenilen bUtlin belgeler bir zarfa konulur. Zarfm Uzerine isteklinin adt, soyadt veya ticaret unvam, tebligata 
esas a91k adresi, teklifin hangi i~e ait oldugu ve ihaleyi yapan idarenin a91k adresi yazthr. Zarfm yap1~tmlan 
yeri istekli tarafmdan imzalanarak, mUhUrlenir veya ka~elenir. 
22.2. Teklifler istekliler tarafmdan, ihale dokUmanmda belirtilen ihale saatine kadar stra numarah ahndtlar 
kar~thgmda idareye (tekliflerin sunulacagt yere) teslim edilir. 
22.3. Teklifler, PIT, ozel kargo ve benzeri vasttalarla da gonderilebilir. Bu vasttalarla gonderilecek 
tekliflerin ihale dokUmamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ula~mast ~arthr. 
22.4. idareye ihale saatinden sonra elden verilen teklifler kabul edilmez. ihale saatinden sonra PIT, ozel 
kargo ve benzeri vasttalarla ula~an tekliflerin ahm~ zamam bir tutanakla tespit edilir ve bunlar aytlmaksiZin 
ilgilisine iade edilir. 
22.5. Verilen teklifler, bu $artname hUkUmlerine gore zeyilname dUzenlenmesi hali hari9, herhangi bir 
sebeple geri almamaz ve degi~tirilemez. 
22.6. Zeyilname ile teklif verme sUresinin uzattlmast halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine 
bagh tUm hak ve ylikUmlliiUkleri sUre aytsmdan, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine 
kadar uzattlmt~ saythr. 

Mad de 23-Teklif mektubunun ~ekli ve i-rerigi 
23.1. Teklif mektuplan, ekteki form ornegine uygun ~ekilde yazth ve imzah olarak sunulur. 
23.2. Teklif mektubunda; 

a) ihale dokUmammn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, 
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazt ile birbirine uygun olarak a91k9a yaztlmast, 
c) Kazmtt, silinti, dUzeltme bulunmamast, 
d) TUrk vatanda~I geryek ki~ilerin TUrkiye Curnhuriyeti kimlik numarasmm, TUrkiye'de faaliyet 

gosteren tUzel ki~ilerin ise vergi kimlik numarasmm belirtilmesi, 
e) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaztlmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanmi~ 

olmas1, 
zorunludur. 
23.3. i~ ortakhgt olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplannm, ortaklarm tamamt tarafmdan veya yetki 
verdikleri ki~iler tarafmdan imzalanmas1 gerekir. 

Madde 24- Tekliflerin ge-rerlilik siiresi 
24.1. Tekliflerin geyerlilik sUresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmiS) gUndtir. Bu sUreden daha ktsa stireli 
geyerli oldugu belirtilen teklif mektuplan degerlendirmeye ahnmayacaktir. 
24.2.Tekliflerin degerlendirilmesi i~lemlerinin, tekliflerin geyerlilik stiresi i9erisinde tamamlanamayacagmm 
anla~tlmast halinde, bu sUre sona ermeden once isteklilerden ge9ici teminat sUresi ile birlikte teklif geyerlilik 
sUresinin makul bir oi9Ude uzatiimast istenir. 
24.3. Teklifinin ge9erlilik sUresini uzatan istekli, teklif ve sozle~me ko~ullarm1 degi~tirmeden, ge9ici 
teminahm kabul ettigi yeni teklif geyerlilik sUresi ile ge9ici teminata ili~kin hUkUmlere uygun hale getirir. 
Uygun hale getirilmedigi taktirde isteklinin teklifi degerlendirme dt~l btraktlarak ge9ici teminat1 irad 
kaydedilir. 
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazth olacaktir. 

Mad de 25-Teklif fiyatma dahil olan masraflar 
25.1. Tekliffiyatma, ANFO Patlaytctsmm Fabrikamtz Elmadag/ANKARA'daki depolanmtzdan teslim ahmp 
TKi!GLi MUessesesi MUdUrlUgUnUn Tav~anh-Tunybilek!KUTAHY A'da ve TKii<;Li MUdUrlligUnUn 
<;an/(:ANAKKALE'de bulunan depolanna teslim edilmesi i9in yaptlacak tUm masraflar ve i~ler ile bu 
~artnamenin 53. maddesi kapsammda gerekli tUm giderler (GUvenlik belgeli eleman, SRC 5 Belgeli Ara9 
$ofdrU, ADR Uygunluk Belgeli Nakliye Aract ve diger giderler) dahildir. Aynca ilgili mevzuat geregince 
yaptlacak ula~tm, vergi, sigorta, resim ve hary giderleri ile sozle~me bedelinin %o 5,69 oranmdaki Karar Pulu 

..,.....,,..... . .,. ,~ eli ve %o 9,48 oramndaki Akit Pulu bedeli yUkleniciye aittir. 
~~ tJiiJnu~;@;At_S. I) maddede yer alan gider kalemlerinde artt~ olmast ya da benze~i yen_i~ ~ider kale~_Ierin.~n ol~~~ast 
~~ll~n~~~e, tekli~ ed_ilen fiyatm bu tli~ a~t~ ya da fa:klan kar~tlayacak payttyerdtgt kabul edthr. YuklemcJ, bu 
'1.'.1 f - aftt~ \t~ rklan tlen sUrerek herhangJ bir hak talebmde bulunamaz . 
. ::fi v~ ·· · ~ i5 /J 8117 
~ \ ~~v ~ 1/ 

.. t. \, l...""" i 

·· .. ~-- ,.. ~~.4 
'\:;.~ ..• ~--.- · ·' v.sl'c:- ,. 
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25.3. Ancak, sozle~me konusu i~in bedelinin odenmesi a~amasmda dogacak Katma Deger Vergisi (KDV) 
ilgili mevzuah s:ers:evesinde idare tarafmdan ytikleniciye aynca odenir. 

Madde 26- Ge~ici Teminat 
26.1. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'linden az olmamak lizere kendi belirleyecekleri tutarda ges:ici 
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3 'linden az oranda ges:ici teminat veren isteklinin teklifi 
degerlendirme d1~1 buakthr. 
26.2. isteklinin ortak giri~im olmas1 halinde, toplam ges:ici teminat miktan ortakhk oranma veya i~in 
uzmanhk gerektiren kts~mlarma verilen teklif tutarlanna baktlmakstzm ortaklardan biri veya birka91 
tarafmdan kar~tlanabilir. 

26.3. istekliler, ges:ici teminat olarak, siiresiz ge~ici teminat mektubu verebilirler. 
26.4. istekliler, "ihale sonu~lamncaya kadar, bu ge~ici teminat mektubunun siiresi, belirli devrelerle 
herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatdacaktlr" veya bu anlama gelecek bir ~erh ta~tyan , siireli 
ge~ici teminat mektuplanm da verebilirler. Slireli olarak verilen ges:ici teminat mektuplannm sliresi, teklif 
ges:erlilik sliresinden itibaren, en az otuz (30) glin fazla olmas1 halinde kabul edilecektir. 
26.5. Kabul edilebilir bir ges:ici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katilma ~artlanm 
saglamadtgt gereks:esiyle idare tarafmdan degerlendirme d1~1 btrakliacakhr. 

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek degerler 
27.1. Teminat olarak kabul edilecek degerler a~agtda saytlmt~tu: 

a) Tedavlildeki Tlirk Paras1 
b) Bankalar tarafmdan veri len teminat mektuplan 
c) Hazine Mliste~arhgmca ihras: edilen Devlet is: Bors:lanma Senetleri ve bu senetler yerine dlizenlenen 

belgeler. 
27 .2. 27 .1 . maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine dlizenlenen belgelerden nominal 
degere faiz dahil edilerek ihras: edilenler, anaparaya tekablil eden satl~ degeri lizerinden teminat olarak kabul 
edilir. 
27.3. ilgili mevzuatma gore Tlirkiye'de faaliyette bulunmasma izin verilen yabanc1 bankalann 
dlizenleyecekleri teminat mektuplan ile Tlirkiye dt~mda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi 
kurulu~larmm kontrgarantisi lizerine Tlirkiye'de faaliyette bulunan bankalann dlizenleyecekleri teminat 
mektuplan da teminat olarak kabul edilir 
27.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degi~tirilebilir. 

Madde 28- Ge~ici teminatm teslim yeri 
28.1. Teminat mektuplan, teklifle birlikte zarf is:erisinde idareye sunulur. 
28.2. Teminat mektuplar1 dt~mdaki teminatlann idarenin adresindeki Mali isler Miidiirliigiine yatmlmas1 
ve makbuzlanmn teklif zarfmm is:inde sunulmas1 gerekir. 

Madde 29-Ge~ici teminatlarm iadesi 
29.1. ihale lizerinde buaktlan istekli ile ekonomik as:tdan en avantajh ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat 
mektuplan ihaleden sonra Saymanhk ya da Muhasebe Mlidlirliiklerine teslim edilir. Diger isteklilere ait 
teminatlar ise hemen iade edilir. 
29.2. ihale lizerinde buaklian isteklinin ges:ici teminatl ise gerekli kesin teminatm verilip sozle~meyi 
imzalamas1 halinde iade edilir. 
29.3. ihale lizerinde btraktlan istekli ile sozle~me imzalanmas1 halinde, ekonomik as:tdan en avantajh ikinci 
teklif sahibine ait ges:ici teminat, sozle~me imzalandtktan hemen sonra iade edilir. 

IV-TEKLiFLERiN DEGERLENDi.RiLMESi VE SOZLESME YAPILMASINA iLiSKiN 
HUSUSLAR 
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30.2.1 ihale komisyonunca bu ~artnamede belirtilen ihale saatine kadar kac; teklif verilmi~ oldugu bir 
tutanakla tespit edilir, teklif zarflan komisyon iiyelerince paraflamr, haztr bulunanlara duyurulur ve hemen 
ihaleye ba~lamr. 
30.2.2. Teklif zarflan hazrr bulunan istekliler oniinde almt~ strasma gore ac;thr, teklif mektuplan komisyon 
iiyelerince paraflamr ve ahm~ strasma gore incelenir. 
30.2.3. Gec;ici teminat almmast ongoriilmii~ ise; gec;ici teminat1 yeterli ve uygun olmayan ve bu ~artnamenin 
23.2 nci maddesinde belirtilen ko~ullan ta~1mayan teklifler okunmaz, ihale dt~l btrakthr ve bu gibi teklifler 
tiim ihale komisyonu iiyelerince paraflamr ve dosyasma konur. Bu durum ihale komisyonu tarafmdan 
tutanakla tespit edilir. 
30.2.4. istekliler ile teklif fiyatlan ac;tklamr. Bu i~lemlere ili~kin haztrlanan tutanak ihale komisyonunca 
imzalamr. 
30.2.5. ihaleye katiianlann haztr oldugu oturumda, teklif zarflannm ac;IImasi a~amasmda, teklifi olu~turan 
belgeler diizelttirilmez ve tamamlatiimaz. 

Madde 31-Tekliflerin degerlendirilmesi 
31.1. Tekliflerin degerlendirilmesinde, once; teklif mektubu ile gec;ici teminah usuliine uygun olmadtgt tespit 
edilen isteklilerin tekliflerinin degerlendirme dt~I btraktlmasma karar verilir. istenen diger belgelerin noksan 
olmas1 veya bu belgelerde onemsiz bilgi noksanhgt bulunmas1 halinde, idarece belirlenen siire ic;erisinde 
isteklilerden, noksan beige ve/veya bilgilerin tamamlanmast yazth olarak istenir. Belirlenen siirede noksan 
beige ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri degerlendirme dt~I btrakthr ve gec;ici teminatt irat 
kaydedilir. 
31.2. ilk degerlendirme ve i~lemler sonucunda, istenen belgeleri noksanstz ve teklif mektubu ile gec;ici 
teminati usuliine uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrmhh degerlendirilmesine gec;ilir: 
31.2.1. Teklifler ihale komisyonunca, ihale dokiimamnda belirtilen esaslar dogrultusunda incelenir. 
Mukayese tablolan diizenlenir, gerekli ekonomik analizler yap1hr. 
31.2.2. ihale komisyonu tarafmdan, idari ve teknik ~artnamelerde belirtilen ko~ullan kar~IIayan teklifler 
arasmda teknik, idari, ekonomik ve ticari ac;tdan degerlendirme ic;in; fiyat, teslim ~ekli, teslim yeri, teslim 
siiresi, odeme ~artlan ve benzeri hususlar incelenir. 
31.3. Birim fiyat teklif alman ihalelerde isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 
bulunmadtgt kontrol edilir. 
31.4. Teklif edilen fiyatlan gosteren teklif mektubu eki cetvelde c;arptm ve toplamlarda aritmetik hata 
bulunmast halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas ahnmak kaydtyla, aritmetik hatalar ihale 
komisyonunca re'sen diizeltilir. Yapiian bu diizeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak 
kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazt ile bildirilir. 
31.5. istekli diizeltilmi~ teklifi kabul edip etmedigini teblig tarihini izleyen be~ i~ gtinii ic;inde yazth olarak 
bildirmek zorundad1r. isteklinin diizeltilmi~ teklifi kabul etmedigini stiresinde bildirmesi veya bu siire ic;inde 
herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi degerlendirme d1~1 btrakthr ve gec;ici teminah irat kaydedilir. 
31.6. isteklinin diizeltilmi~ teklifi kabul ettigini siiresi ic;inde yaz1h olarak bildirmesi halinde, MKE'ye tevdi 
etmi~ oldugu gec;ici teminat tut~n, diizeltilmi~ teklifine nazaran dii~iik kalmt~ ise, gec;ici teminat tutannm 
diizeltilmi~ tutara uygun hale getirilmesi saglan1r. Uygun hale getirilmemesi halinde isteklinin teklifi 
degerlendirme d1~1 btrakiiarak gec;ici teminatl irat kaydedilir. 

Madde 32- isteklilerden tekliflerine a~Iklik getirilmesinin istenilmesi 

32.1. ihale komisyonunun talebi iizerine idare, tekliflerin incelenmesi, kar~IIa~tmlmasi ve 
degerlendirilmesinde yararlanmak iizere ac;1k olmayan hususlarla ilgili isteklilerden ac;tklama isteyebilir. 
32.2. Bu ac;tklama, hic;bir ~ekilde teklif fiyatmda degi~iklik yapiimas1 veya ihale dokiimanmda ongoriilen 
kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amac1yla istenilemez ve bu sonucu doguracak 
~ekilde kullamlamaz. 
32.3. idarenin yazth ac;tklama talebine, istekli tarafmdan yaz1h olarak cevap verilir. 

10117 
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edilen bile~enler ile ilgili aynntllar yaz1h olarak istenir. isteklilerin yaz1h as:Iklamalan uygun bulundugu 
takdirde, teklifleri degerlendirmeye ahmr. 
32.2. Oretim/imalat silrecinin, yonteminin ve verilen hizmetin ekonomik olmas1, ses:ilen teknik s:ozi.imler ve 
teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteligindeki i~in yerine getirilmesinde 
kullanacag1 avantajh ko~ullar, teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteligindeki i~in ozgi.inli.igi.i ve sair 
hususlann da belgelendirilmesi suretiyle yapiian yaz1h as:Iklamalar dikkate ahnarak, a~m di.i~i.ik teklifler 
degerlendirilir. 
33.3. Bu degerlendirme sonucunda, as:Iklamalan yeterli gori.ilmeyen veya yaz1h as:1klamada bulunmayan 
isteklilerin teklifleri reddedilir. 

Madde 34- Biitiin tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestligi 
34.1. ihale komisyonu karan ilzerine idare, verilmi~ alan bi.itiln teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 
serbesttir. idare bi.itiln tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yi.iki.imli.ili.ik altma girmez. 
34.2. ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bi.itiln isteklilere bildirilir. 

Madde 35- ihalenin A~Ik Eksiltme ile Sonu~landmlmasJ veya indirim Yaptmlmas1 
35.1. Teklifler, ilk as:Iidiklan hali ile ges:erlidir. Kapah zarflann ihale komisyonu huzurunda as:1Imasmdan 
sonra, ihaleye katiianlarm kendiliginden yapacaklan indirim teklifleri dikkate ahnmaz. 
35.2. ihalede; teklif edilen fiyatlarm birbirine e~it, yakm yahut yakla~tk maliyete gore s:ok yi.iksek olmas1 
halinde, ya aym giln, ya da komisyonun teklif degerlendirme si.irecine bagh olarak daha sonraki bir tarihte, 
teklifleri, teknik ve idarl ~artlan tam olarak kar~Iiayan istekliler davet edilerek a91k eksiltmeye gidilebilir 
veya isteklilerin huzurunda as:1Imak ilzere, kapah zarfla indirimli teklifleri istenebilir. 

ACik eksiltme yapllmasJ halinde; 
35.2.1. A91k eksiltme oturumunda, komisyon, en di.i~i.ik fiyat ilzerinden, en az il9 tur olmak ilzere 
belirleyecegi a91k eksiltme turu saylSlm, as:tk eksiltmeye ba~Iamadan once isteklilere as:1klar. 
35.2.2. A91k eksiltmeye, davet edilen istekliler, nihal teklif oldugunu belirttikleri yaz1h teklifleri ile de 
katiiabilirler. Y az1h teklifler; ilk oturumda, ~ifahl teklifler almmaya ba~Iamlmadan once okunur ve tutanaga 
ges:irilir. 
35.2.3. A91k eksiltme yap1hrken, ihaleden s:ekilen istekli, a91k eksiltme tutanagma, ihaleden s:ekildigini 
yaz1p, imzalar ve ihale mahallini terk eder. Komisyon, son as:tk eksiltme turu sonunda kalan istekliden, yaz1h 
teklifi ahr ve ihaleyi sonus:Iandmr. 
35.2.4. A91k eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini k1racak sozler soylenmesi veya istekliler arasmda 
anla~maya daveti ima edecek i~aretler veya hareketlerde bulunulmasi, eksiltmenin gilvenilirligini bozacak 
~ekilde gori.i~me ve konu~malar yapiimasi yasaktrr. 

Madde 36 - ihalenin karara baglanmas1 
36.1. ihale komisyonu, yapacag1 degerlendirme sonucunda gereks:eli bir karar alarak ihale yetkilisinin 
onayma sunar. 

Madde 37 - ihale kararmm onaylanmas1 veya iptali 
37.1. ihale karan ihale yetkilisince onaylanmadan once, ihale ilzerinde birakilan istekli ile varsa ekonomik 
a91dan en avantajh ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katllmaktan yasakh olup olmadigi Kurumdan teyit 
edilerek buna ili~kin beige ihale karanna eklenir. 
37.2. Yap1lan teyit i~Iemi sonucunda, her iki isteklinin de yasakh 91kmasi durumunda ihale iptal edilir. 
37.3. ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge~ on i~ giinii i~inde ihale kararm1 onaylar veya gereks:esini 
as:1k9a belirtmek suretiyle iptal eder. 
37.4. ihale; kararm ihale yetkilisince onaylanmas1 halinde ges:erli, iptal edilmesi halinde ise hliklimsliz 
say1hr. 
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Madde 39 - Sozle~meye davet 
39.1. ihale Uzerinde kalan istekli iadeli taahhlitlli mektupla sozle~me imzalamaya davet edilecektir. 
Mektubun teslim tarihi istekliye teblig tarihi sayilacaktir. 
39.2. ~u bildirim isteklinin imzas1 almmak suretiyle idarede de teblig edilebilir. 
39.3. Ihale Uzerinde kalan istekli, bu davetin teblig tarihini izleyen 10 (on) gUn is:inde, 4 734 say1h Kanunun 
10 uncu maddesinin dordlincli filcrasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda 
olmad1gma ili~kin belgeler ile kesin teminati vererek, sozle~meyi imzalamak zorundadrr. Bu zorunluluklara 
uyulmadigi takdirde, protesto s:ekmeye ve hliklim almaya gerek kalmaks1zm ihale Uzerinde kalan isteklinin 
ges:ici teminah irat kaydedilir. 
39.4. ihale Uzerinde brrakilan isteklinin i~ ortakhg1 olmas1 halinde, ihale tarihinde 4734 say1h Kanunun 10 
uncu maddesinin dordlincli f1krasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda 
olunmadigma ili~kin belgeleri her bir ortak ayn ayn sunmak zorundad1r. 
39.5. Mlicbir sebep halleri d1~mda, ihale Uzerinde brrak1lan isteklinin, sozle~meyi imzalamamasi durumunda, 
ges:ici teminah gelir kaydedilerek, hakkmda 4734 sayi11 Kanunun 58 inci maddesi hliklimleri uygulamr. 
Ancak, 4 734 sayiii Kanunun 10 uncu maddesi kapsammda taahhlit altma ahnan durumu tevsik etmek Uzere 
idareye sunulan belgelerin taahhlit edilen duruma aykm hususlar is:ermesi halinde, ges:ici teminah gelir 
kaydedilmekle birlikte, hakkmda yasaklama karan verilmez. 

C Madde 40 - Kesin Teminat, 

l 

40.1 Ylikleniciden, yliklimllilliklerini sozle~me hliklimlerine uygun olarak yerine getirmesini saglamak 
amaciyla, sozle~me tutannm% 10'u oramnda kesin teminat ahnacakt1r. 
40.2. Yliklenici, kesin teminat olarak teminat mektubu vermesi halinde, siiresiz kesin teminat mektubu 
verebilir. 
40.3. Yliklenici, "i~in kesin kabuliiniin bir ay sonrasm1 kapsayacak ve idarenin ikazma liizum 
kalmaksizm belirli devreler halinde otomatik olarak uzatdacaktJr" veya bu anlama gelecek bir ~erh 
ta~Iyan, siireli kesin teminat mektubunu da verebilir. 
40.4. ihale lizerinde kalan isteklinin i~ ortakhg1 olmas1 halinde, ortaklar hisseleri oranmda kesin teminat 
verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktan ortaklardan biri veya birka91 tarafmdan da kar~IIanabilir. 

Madde 41- Sozle~me yapdmasmda isteklinin gorev ve sorumlulugu 
Ozerine ihale yapiidigi halde mlicbir sebep halleri d1~mda usulline gore sozle~me yapmayan isteklinin ges:ici 
teminati gelir kaydedilerek, hakkmda 4734 sayiii Kanunun 58'inci maddesi hliklimleri uygulamr. 

Mad de 42 - Ekonomik a~Idan en avantajh ikinci teklif sahibine bildirim 
42.1. ihale lizerinde kalan isteklinin kesin teminati vermemesi ya da sozle~me imzalamamasi durumunda 
idare, ekonomik a91dan en avantajh ikinci teklif fiyatmm ihale yetkilisince uygun gorlilmesi kayd1yla, bu 
teklif sahibi istekliyle sozle~me imzalayabilir. 
42.2. Boyle bir durumda, ekonomik a91dan en avantajh teklif sahibi bu ~artnamenin 39 uncu maddesinde 
belirtildigi gibi sozle~meye davet edilecektir. istekli, 4734 say1h Kanunun 10 uncu maddesinin dordlincli 
f1krasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadigma ili~kin belgeleri ile kesin 
teminat1 vererek, sozle~meyi imzalamak zorundad1r. 
42.3. Mlicbir sebep halleri d1~mda, ekonomik a91dan en avantajh ikinci teklif sahibi isteklinin, sozle~meyi 
imzalamamasi durumunda, ges:ici teminah gelir kaydedilerek hakkmda, 4734 sayi11 Kanunun 58 inci 
maddesi hliklimleri uygulamr. Ancak, 4734 say1h Kanunun 10 uncu maddesi kapsammda taahhtit altma 
alman durumu tevsik etmek tizere idareye sunulan belgelerin taahhlit edilen duruma aykm hususlar is:ermesi 
halinde, ges:ici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkmda yasaklama karan verilmez. 
42.4. Ekonomik a91dan en avantajh ikinci teklif sahibinin de sozle~meyi imzalamamasi durumunda, bu teklif 
sahibinin ges:ici teminati gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Madde 43 - ihalenin sozle~meye baglanmasi 
43.1. Sozle~menin imzalanacagi tarihte, ihale sonuy bilgileri sozle~me imzalanmadan once Kamu ihale 
Kurumuna gonderilmek suretiyle sozle~me imzalanacak isteklinin ihalelere katiimaktan yasakh olup 

. ~7'-~;o~,oJ~ad~gmm teyit edilme~i zorunludur. .. 
, ; .~"(:;."' ~~ I?~re tarafmd~n 1hale doklimanmda_ y~r alan ~artlara_ u~gun __ ol~rak ~~Irlana~. sozle~me, idare ve 

~~~Q! ~- (; li-~-1)\ c1 tarafmdan 1mzalamr ve sozle~menm Idarece onayh b1r orneg1 yuklemc1ye venhr. 
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V- SOZLE~MENiN UYGULANMASINA iLi~KiN HUSUSLAR 

Madde 44-0deme yeri ve ~artlar1 
44.1. ihale konusu ahma/i~e ili~kin olarak yUkleniciye yap1lacak her tiiriU odeme MKE Barutsan Roket ve 
Patlayici Fabrikas1 MUdUrltigU Mali i~Ier MUdUrltigUnde yapilacaktir. 

44.2. 6demeye ili~kin diger ko~uiiar sozle~me tasansmda belirtilmi~tir. 

Mad de 45-A vans verilmesi ve ~artlan 
Bu ihalede avans verilmeyecektir. 

Madde 46- Fiyat farki odenmesi ve hesaplanma ~artlan 
YUkleniciye fiyat fark1 verilmeyecektir. 

Madde 47-~e ba~lama ve bitirme ( hizmetin teslim) tarihi 
47.1. Hizmet, sozle~menin imzalanmasm1 mUteakip ba~layacak ve 30.06.2019 tarihinde sonra erecektir. 

47.2. Teslimat program•: 
1.200 Ton ANFO Patlayicisi TKiiGLi Mtiessesesi MUdUrltigUnUn ihtiyacma gore 20 Ton'luk partiler 
halinde, 400 Ton ANFO PatlayiCISI TKii<;Li MUdUriUgUnUn ihtiyacma gore 15 Ton'luk partiler halinde 
idarenin bildirimini mUteakip sevk edilecektir. 

47.3 . ihtiya~ Bildirimi Yapdmas1 ve Teyidi: 
Fabrikam1zca, sozle~me konusu ANFO Patlayicismi Fabrikam1zdan teslim almas1 i9in bildirilecek teslim alma 
gUnUnden en az 3 (U9) takvim gUnU oncesinden YUkleniciye faks yoluyla ihtiya9 bildirimi yap1lacak olup 
YUklenici de aym gUn faks ile bildirimi ald1gmi teyit edecektir. 
idarenin acil ihtiyac1 halinde idarece telefon ile ve/veya en az 3 (U9) takvim gUnU oncesinden bildirim ~artma 
uyulmadan da ihtiya9 bildirimi yapiiabilecektir. Ancak bu durumda 50.1 ve 50.2 maddeleri uygulanmayacaktir. 

Madde 48- Siire uzatimi verilebilecek haller ve ~artlan 
48.1. SUre uzat1m1 verilebilecek hailer a~ag1da sayiimi~hr. 

(_ 48.2. Miicbir sebepler; 
a) Dogal afetler. 
b) Kanuni grev. 
c) Gene) salgm hastahk. 
d) K1smi veya gene! seferberlik ilam. 
e) Gerektiginde idare tarafmdan belirlenecek benzeri diger hailer. 

48.2.1. Yukanda belirtilen hallerin mUcbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve sUre uzahmi verilebilmesi i9in 
mticbir sebep olu~turacak durumun; 

a) YUkleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi~ bulunmasi, 
b) TaahhUdUn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas1, 
c) YUklenicinin bu engeli ortadan kald1rmaya gUcUnUn yetmemi~ olmas1, . 
d) MUcbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi (20) gUn i9inde ytiklenicinin Idareye yaz1h 

olarak bildirimde bulunmas1 
e) Yetkili merciler tarafmdan belgelendirilmesi, 

~~;~~~dur. 
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48.3. idareden kaynaklanan sebepler 
48.3.1. Aynca idarenin sozle~menin ifasma ili~kin yiikiimliiltiklerini yiiklenicinin kusuru olmakslZln, 
6ng6riilen siireler i9inde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yiikleniciye ait olmayan gecikmeler 
meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel olmast ve yiiklenicinin bu engeli 
ortadan kaldtrmaya giiciiniin yetmemi~ bulunmast kaydtyla, yiiklenicinin ba~vurusu iizerine durum idarece 
incelenerek, yapiiacak i~in niteligine gore, i~in bir ktsmma veya tamamma ili~kin siire uzatlmt verilebilir. 

Madde 49-Sozle~me kapsammda yaptmlabilecek Have i~ler, i~ eksili~i ve i~in tasfiyesi: 
49.1. Mevcut sozle~me ko~ullan aynen ge9erli olmak iizere, sozle~me konusu i~in miktarmda, en 90k %25'e 
(yiizdeyirmibe~) kadar arttrma ve bu artmlan i~ i9in ek teslim veya ifa siiresi vermeye idare yetkilidir. 

49.2. Her ne sebeple olursa olsun, ihale konusu i~in devamma idare tarafmdan gerek goriilmemesi, amaca 
yonelik bulunmamast hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sozle~me konusu i~in miktannda, en 90k %25'e 
(yiizdeyirmibe~) kadar eksiltme yapmaya idare yetkilidir. 

Madde 50- Cezalar ve sozle~menin feshi 
50.1. Yiikleniciye sozle~meye uygun olarak, kendisine idarece bildirilen tarihte nakliye araylarmt 
Fabrikamtzda haztr bulundurmadtgt takdirde idarece 10 (on) giin siireli gecikme ihtan verilecek ve bu siirede 
de nakliye aract ba~ma giinliik sozle~me bedelinin %o 1 (bindebir) oranmda gecikme cezast uygulanacaktlr. 
50.2. Yiiklenici, sozle~meye uygun olarak, kendisine idarece bildirilen tarihte en ge9 saat 1 O.OO'da nakliye 
araylarmt Fabrikamtzda haztr bulundurmahdrr. Saat 10.00'dan sonra nakliye aracmm Fabrikamtzda 
bulunmast halinde idarece bildirilen tarihte nakliye ara9lannm Fabrikamtzda hazu bulunmadtgt kabul 
edilecek ve nakliye aract ba~ma giinliik sozle~me bedelinin %o 1(bindebir) oranmda gecikme cezast 
uygulanmakla beraber nakliye ara9lannm Fabrikamtzda zamanmda bulunmamast neticesinde nakliye 
ara9lanna patlaytct yiikleme ve gerekli sevk i~lemleri haztrhklannm gecikmesinden kaynakh idaremiz 
aleyhine zarar olu~mast halinde (idare personelinin fazla 9ah~ma ve yemek gideri vs.) olu~an zarardan da 
yiiklenici sorumlu olacaktrr. 
50.3. Yiiklenici, sozle~me siiresince i~i hi9bir aksama ve noksanhga meydan vermeden, ihale dokiimanlan ve 
ilgili mevzuatma uygun olarak yiiriitecektir. Sozle~me ~artlarma herhangi bir nedenle uyulmamast halinde 
yiiklenici veya vekilinin de imzalayacagt tutanakla durum tespit edilir. Yiiklenici veya vekilinin tutanagt 
imzalamamast halinde idarece tek tarafh olarak diizenlenecek tutanak yiikleniciyi de baglar ve en az l 0 (On) 
giin siireli ihtar yaptlarak, tutanakta belirtilen eksikligin giderilmesi istenir. Tespit edilen eksiklik (ilgili 
mevzuata aykmhk vb) giderilene kadar giinliik sozle~me bedelinin %o 2 (bindeiki) oranmda gecikme cezast 
uygulanacak ve hizmetin aksamast sebebiyle idarenin ugradtgt tiim zararlardan yiiklenici sorumlu olacakttr. 
50.4. Yiiklenicinin sozle~me konusu hizmeti giincel mevzuata aykm yerine getirmesi sebebiyle idareye 
mevzuat 9eryevesinde parasal yaptmm uygulanmast halinde parasal yaptmmlar ve idare aleyhine olu~an 
zararlar yiikleniciye idare tarafmdan riicu edilir. 
50.5. Yiiklenici veya vekili kendisine teslim edilen patlaytct maddelerin bir ktsmmt veya tamammt sebep ne 
olursa olsun ziyana ugratrr veya noksan teslim ederse ziyana ugrattlgt ve/veya eksik teslim ettigi miktar 
bedeli yiikleniciden talep edilecek ve idarece hukuki i~lem ba~latiiacakttr. Aynca yiiklenicinin kusuru 
nedeniyle, idarenin TKi'ye kar~t yiikiimliiliiklerinde ihlal olu~mast nedeniyle TKi'nin idareye kar~t 
uygulayacagt parasal cezalar Yiikleniciye riicu edilir. 
50.6. Miicbir sebepler (dogal afetler, Kanuni grev, gene! salgm hastahk, ktsmi veya gene! seferberlik 
ilam),idareden ve TKi'den kaynaklanabilecek sebepler ile idarece verilebilecek siire uzatlmt hallerinin 
varhgt halinde yukandaki cezalar uygulanmaz. 
50.7. Yukanda belirtilen cezalar aynca protesto 9ekmeye gerek kalmakstzm yiikleniciye yaptlacak 
odemelerden kesilir. Cezanm odemelerden kar~Iianamamast halinde ceza tutart yiikleniciden aynca tahsil 
edilir. 
50.8. Gecikme ve/veya eksikligin giderilmesi ihtarmda belirtilen siirenin bitmesine ragmen aym durumun 
devam etmesi halinde idare, kamu yarart ilkesini goz oniinde tutarak, gerek9esini a9tk9a belirtmek suretiyle, 
sozle~meyi cezah olarak devam ettirmekte veya aynca protesto 9ekmeye gerek kalmakstzm kesin teminatl ve 

/:-~,}:~ ~k kesin teminatlan gelir ka~d:dip sozle~meyi feshetmekte serbesttir. Aynca bu madd~nin iki, dort ve 
/ ;: .'.;.;:.--oe-~t~~: - krada sayiian durumlar brrhkte veya tek ba~ma toplamda S(be~) defa olu~mast hahnde de bu ftkra 
I.. 1 , .. ~ i ~~- , uyg).l afrl , 
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50.9. Ceza tutarlan toplam1 sozle~me bedeline ula~mas1 ile sozle~menin uygulanmas1 s1rasmda yiiklenicinin 
4735 say1h Kanunun 25 inci maddesinde say1lan yasak fiil veya davram~larda bulundugunun tespit edilmesi 
hallerinde aynca protesto c;:ekmeye gerek kalmaks1zm kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sozle~me feshedilerek hesab1 genet hiikiimlere gore tasfiye edilir. 

Madde 51-Anla~mazhklarm ~oziimii 
·· 51.1. Sozle~menin imzalanarak ytiriirlilge girmesine kadar olan stirec;:te dogacak ihtilaflar idari Yarg1da clava 

konusu edilebilecektir. 

51.2. Sozle~menin uygulanmasmdan dogacak ihtilaflarda ise i~in sozle~mesinde yer alan bu konuya ili~kin 
hiikiimler uygulanacakt1r. 

Madde 52- idarenin Serbestligi 
Bu ihale ile ilgili olarak idare, ceza ve ihalelere katilmaktan yasaklamaya ili~kin htiktimleri baric;: 4734 say1h 
Kamu ihale Kanununa ve 4735 sayi11 Kamu ihale Sozle~meleri Kanununa tabi olmay1p, ihaleyi yap1p 
yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. 

VI-DiGER HUSUSLAR 

53. Yiiklenicinin ANFO PatlayiciSI Nakli ve Teslimi S1rasmdaki Sorumlulugu 
53.1. Ytiklenici, en az 3 adet gtivenlik belgeli elemanlarmm isimlerini ilk sevkiyattan once TKi Garp 
Linyitleri i~Ietmesi Miiessesesi Miidiirlilgiintin patlayiCI madde ruhsatma ve en az 2 adet giivenlik belgeli 
elemanlarmm isimlerini ilk sevkiyattan once TKi (:an Linyitleri i~Ietmesi Mtidtirlilgiiniin patlayici madde 
ruhsatma yazd1racaktrr. 
53.2. ANFO Patlayicisi, firmanm gtivenlik belgeli elemam nezaretinde ta~macak olup, ytikleme, ta~Ima, 
bo~altma, istifleme esnasmda ve teslimat ile ilgili diger i~lemler tamamlanmcaya kadar firmanm giivenlik 
belgeli elemam mutlaka haz1r bulunacakt1r. ANFO, arac;:lardan indirilerek patlay1cmm depolandigi deponun 
kap1s1 ontinde bulunan paletler iizerine diizgiin bir ~ekilde istiflenecektir. 
53.3. Yiiklenici, TKi!GLi Miiessesesi ve TKii(:Li Mtidtirltiklerinin i~letme sahasmda patlayiciiann arac;:tan 
bo~aJtilmasi, ta~mmaSI ve patJayicmm depoJandigi deponun kapiSl oniinde buJunan paJetJer iizerine diizgiin 
bir ~ekilde istiflenmesi i~ini yapacak elemanlarm isim listesini i~e ba~lamadan once Fabrikam1za 
bildirecektir. isim listesinde yaz1h ki~ilerin haricinde ba~ka ki~ilere bo~altma, ta~Ima ve istifleme i~i 
kesinlikle yaptmlmayacakt1r. Bu ki~ilere patlayici madde bo~altilmasi, ta~mmas1 ve istiflenmesi s1rasmda 
koruyucu malzemelerin kullandmlmasi zorunludur. Patlayici madde bo~altma, ta~Ima ve istifleme i~ini 

yapacak elemanlara i~ giivenligi egitimlerinin aldmlarak bu i~lerde c;:ah~masmda sakmca goriilmeyen 
ki~ilerin c;:ah~tmlmasmdan ve bunlarla ilgili gerekli yasal ytikiimltiliiklerin yerine getirilmesinden ytiklenici 
sorumludur. 
53.4. Maim zamanmda ve tam olarak belirtilen adrese teslim edilmemesi durumunda Kurumumuzun 
ugrayacag1 tiim zararlar ytikleniciye ait olacakt1r. 
53.5 Nakliye arac;:Ian ADR/Ta~It uygunluk belgesine sahip olacakt1r. 
53.6. Arac;: stiriictilerinin SRC5 belgesine sahip olmalan zorunludur. 
53.7. Arac;:Iarm ADR'ye gore etiket ve i~aretlemeleri yiiklenici tarafmdan yap1lacaktir. 
53.8. Yiiklenici, ta~Ima esnasmda ADR'ye gore arac;:larda bulundurulmasi gereken zorunlu evraklan eksiksiz 
olarak haz1rlayarak arac;:larda bulundurulmasm1 saglayacaktir. 
53.9. ADR kapsammda arac;:ta bulundurulmasi zorunlu olan ki~isel ve genet koruyucu ekipmanlar arac;:larda 
but undurulacakt1r. 
53.10. Patlayici madde naklinde kullamlacak arac;:lann her sevkiyat oncesinde Fabrikam1za gonderilmeden 
once kasalanndaki metal ytizeylerin patlayiCI ile temasm1 engellemek amac1yla kivilcim ve statik elektrik 
olu~turmayacak ~ekilde bu i~e uygun nitelikte malzemelerle kapat1larak Fabrikam1za gonderilmesi 
gerekmektedir. 
53.11. Her sevkiyatta o partiye ait maim ta~Ima sigortas1 ytiklenici tarafmdan yapiiacakt1r. - --- ---

..;.~~~?J~· Nakliye arac;:lan .". Tehlikeli ~adde~erin Karayolu ile Ta~mmas1 Hakkmdaki Yonetmelik" htiktimlerine 
A~~"~· gote'< az1rlanmi~ yeterhhk belgelenne sah1p olacaktrr. 
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53.13. Patlayici madde ta~1yacak aras:lann bak1mlan (i9 ve d1~ temizlikleri) tam olarak yapilm1~ olacaktir. 
53.14. Nakliye aracmda kabul edilmi~ standart tiplerden her an s:ah~Ir durumda en az iki adet yangm 
sondlirme cihaz1 haz1r bulundurulacaktlr. 
53.15. Sevk edilecek malzemeler d1~mda his:bir malzeme, alet, edavat vs. aras:lann kargo bollimlinde 
ta~mmayacakt1r. 

53.16.Bo~altma, seyir ve durma s1rasmda aras:lann yakmmda veya is:inde sigara is:ilmeyecek, elektronik 
sigara kullamlmayacak ve ate~ yakilmayacaktlr. 
53.17. Nakliye arac1 insan topluluklannm bulunduklan yerlerde bekletilmeyecektir. 
53.18. Ta~1ma srrasmda aras:lann h1z1 tehlikeli madde ta~1yan aras:lar is:in ongorlilen h1z simrlamalarmi 
a~mamak lizere gorli~, yo!, hava ve trafik durumuna gore tehlike olu~turmayacak dlizeyde tutulacaktlr. 
53.19. 2918 sayil1 Karayollan Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hiiklimlerine uyulacakt1r. 
53.20. Sevkiyatlarda glivenlik belgeli eleman aym zamanda aracm ~ofdrli olmayacaktlr. Bu nedenle 
yiiklenici, ara9 sayiSI kadar ~ofdr gorevlendirecektir. 
53.21. Nakliye, sigorta, pul, glivenlik belgeli eleman, ta~1ma, indirme, patlayici deposu onlindeki paletler 
lizerine istifleme ve sair diger giderler ile maim yiikleniciye teslim edilip Fabrikadan 91ki~mdan sonra 
nakliye ile ilgili her tlirlli hukuki, idari ve cezai sorumluluk ylikleniciye ait olacakt1r. 
53.22. Yliklenici; 

a) 87/12028 karar sayi11" Tekel D1~1 Birakilan PatlayiCI Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin 
Uretimi, ithali, Ta~mmas1, Saklanmas1, Depolanmasi, SatJ~I, Kullamlmasi, Yok Edilmesi, 
Denetlenmesi, Usul ve Esaslarma ili~kin Tliziik" ile bu tlizlikte degi~iklik yapan 99112746, 2001/2443 
karar sayi11 tlizlik hliklimleri 
b) 25/09/1991 tarih ve 21002 say1h, Resmi Gazetede yay1mlanarak ylirlirllige giren Bakanlar 
Kurulu'nun 91/2253 say1h" Tehlikeli Maddeler ve Tlipgaz Sorumluluk Sigortalan Hakkmda" karan 
ve 18/06/2008 tarih ve 26910 sayi11 Resmi Gazetede yay1mlanarak ylirlirllige giren " Tehlikeli 
Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas1 Tarife ve Talimatl" 
c) 2411 0/2013 tarih ve 28801 say1h Resmi Gazetede yay1mlanarak yiirlirllige giren " Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Ta~Jnmasi Hakkmdaki Yonetmelik " hliklimleri ile bunlara ait yeni 91kacak 
bilumum mevzuat hliklimlerini takip etmek ve uygulamakla yiiklimlli olacaktlr. 

53.23. Yliklenici, patlayiCI nakli s1rasmda, TKiiGLi Mliessesesi ile TKi!<;Li Mlidlirlliklerinin ve 
FabrikamiZin belirledigi kurallara ve talimatlara uyacak, emniyet bak1mmdan gerekli tlim tedbirleri alacaktJr. 

53.24. Nakil sliresince ta~macak patlayiCmm hava ~artlarmdan etkilenmemesi is:in yliklenici tarafmdan 
gerekli tedbirler ahnacaktir. 

53.25. Patlayicimn Fabrikam1z tarafmdan teslimatmdan TKi!GLi Mliessesesi ve TKii<;Li Mlidlirlliklerine 
teslim edilmesine kadar ges:en slirede patlayicJda meydana gelecek her tlirlli hasar ve eksilmede sorumluluk 
ylikleniciye aittir. 

53.26. Fabrikam1z, nakliyenin sozle~me ~artlarma uygun olarak yap1hp yapilmadigmm kontrol yetkisine 
sahip olup, gerekli gordiigli her anda ve her yerde nakliyatm denetimini yapar. 

53.27. Yliklenici, vekili ve i~s:ileri, Fabrikam1z sahas1 ile TKi i~letme sahasmda s:ah~rrken, amlan idarelerce 
konmu~ ve konulacak olan blitlin kurallara ve talimatlara ve s:ah~ma saatleri programlarma uyacaklard1r. 

53.28. Yliklenici ve yliklenici personeli, Fabrikam1z ile TKi Gene! Mlidlirlligline ait tlim depo ve i~letme 
sahalannda yapacaklan her tlirlli zarar, ziyan ve hasarlardan ilgili idareye kar~I sorumlu olup bu zarar ve 
ziyanlan kar~ilamak zorundad1r. 

53.29. Yliklenici personelinin saghg1 ve i~ glivenliginin saglanmasi ve SGK primleri ile ilgili mevzuat1 
geregince yerine getirilmesi gereken diger yasal tlim haklarmm saglanmasmdan yliklenici sorumludur. 
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Madde 54- inceleme 
Yiiklenicinin tesisleri, idarenin ve/veya MSB temsilcisinin yetkilileri tarafmdan bildirimli ya da bildirimsiz 
olarak incelenebilir. 

Madde 55 - Gizlilik 
Bu ihale <;er<;evesinde edinilecek her tiirlii beige, bilgi vb. idarenin bilgisi olmadan kesinlikle ii<;iincii 
~ahtslara verilmeyecektir. 
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MAKiN A ve KiMY A ENDUSTRiSi KURUMU 
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI F ABRiKASI MDDDRLDGD 

~734 SA YIL.I KAMlJ iHALE KANUNUNUN 3/g MADDESi KAPSAMINDA 
lliALE EDILEN HIZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK SOZLESME 

Birim Fiyat Hizmet Ahmt Sozle~mesi 

ihale Kaytt Numarast: 2017/167242 

Madde 1 - Sozle~menin taraflart 
Bu sozle~me, bir tarafta MKE BARUTSAN ROKET VE PA TLA YICI F ABRiKASI MUDURLUGU 
(bundan sonra idare olarak amlacaktrr) ile diger tarafta ....... . .. ..... . ... .. .. . ..... . ... ... . .. . ... . ...... . . .. ... . . 
(bundan sonra Yi.iklenici olarak amlacakt1r) arasmda a~agtda yazth ~artlar dahilinde akdedilmi~tir. 

Madde 2 - Taraflara ili~kin bilgiler 

2.1. idarenin 
a) Adt: MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI F ABRiKASI MUDURLUGU 
b) Adresi: Tathca Mah. Cengiz Topel Sk. No:36/A 06780 Elmadag/ANKARA 
c) Telefon numaras1: 0 312 863 46 80 
y) Faks numaras1: 0 312 863 05 72 

( 2.2. Yiiklenicinin 

( 

a) Ad1 ve soyadiiTicaret unvam: .. .. ... . .. . .. . . .. . . ....... . . ... ... . 
b) T.C. Kimlik No: .. .. ............... .. . .. .......... . 
c) Vergi Kimlik No: .... . . . .. ..... . ............ . 
y) Yi.iklenicinin tebligata esas adresi: ............. . . .. .... . ........... . 
d) Telefon numaras1: ....... .. ..... .. .......... . .. . 
e) Bildirime esas faks numaras1 : .... . .... . . ... ............. . . 
f) Bildirime esas elektronik pasta adresi (varsa) : .... . .. . ............ .. ........ . 

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmi~lerdir. 
Adres degi~iklikleri usuli.ine uygun ~ekilde kar~I tarafa teblig edilmedikye en son bildirilen adrese yapiiacak 
teblig ilgili tarafa yapiim1~ saytlrr. 

2.4. Taraflar, yazth tebligati daha sonra si.iresi iyinde yapmak kaydtyla, kurye, faks veya elektronik pasta gibi 
diger yollarla da bildirim yapabilirler. 

2.5. Yi.iklenicinin ortak giri~im olmas1 halinde, ortak giri~imi olu~turan bi.iti.in geryek ve ti.izel ki~ilerin pasta 
kodu dahil mektup, internet ve elektronik pasta adresleri i.ilke ve alan kodlan dahil telefon ve faks numaralan 
mad de 2.2. 'ye yaztlacak olup, pilot ortagm adresine yapdacak her ti.irli.i tebligat ortak giri~ime dahil bi.iti.in 
geryek ve ti.izel ki~ilere yapilmi~ sayiiacakttr. 

Madde 3 - Sozle~menin dili 
Sozle~me Ti.irkye olarak haztrlanmt~tlr. 

Madde 4 - Tammlar 
4.1. Bu Sozle~menin uygulanmasmda; 4734 sayth Kamu ihale Kanunu, 4735 sayth Kamu ihale Sozle~meleri 
Kanunu, hizmet Ahm1 haleleri Uygulama Yonetmeligi ile ihale doki.imamnda yer alan tammlar geyerlidir. 

Madde 5- Sozle~menin konusu i~in/ahmm tammt 
5.1. Sozle~menin konusu i~; 1.200 Ton ANFO PatlaytciSI TKi!GLi Mi.iessesesi Mi.idi.irli.igi.ini.in ihtiyacma 
gore 20 Ton'luk partiler halinde Fabrikam1z Elmadag/ANKARA'daki depolanmtzdan teslim ahmp TKi!GLi 
Mi.iessesesi Mi.idi.irli.igi.ini.in Tav~anh-Tunybilek/KUTAHY A'da bulunan depolarma ve 400 Ton ANFO 

~~ CISI TKii<;Li Mi.idi.irli.igi.ini.in ihtiyacma gore _15 .Ton'luk partiler halinde Fabrikam1z 
/.c$~.h:6~~~NKARA'daki depolanmtzdan tesli~ al~mp. TKII<;LI Mlidi.ir~i.i~lini.in <;an/<;AN~!<KALE':de 

_ bulunab.,'t~'€ olarma teslim edilecektir. Nakhye, 1dar1 ~artnamede behrt1len esaslar dah1hnde yerme 

:J";~e fl · : I r.c· · .. .... ~'(; 
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Madde 6 - Sozle~menin tiirii ve bedeli 
Bu sozle~me birim fiyat sozle~me olup, idarece hazirlanmi~ cetvelde yer alan her bir i~ kaleminin miktan ile 
bu i~ kalemleri is:in Yiiklenici tarafmdan teklif edilen birim fiyatlann s:arp•m• sonucu bulunan tutarlann 
toplam1 alan ..................... .... (rakam ve yazzyla) bedel Gzerinden akdedilmi~tir. 

Yap1lan i~lerin bedellerinin Odenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yiiklenicinin teklif ettigi ve 
sozle~me bedelinin tespitinde kullamlan birim fiyatlar esas ahmr." 

Madde 7 - Sozle~me bedeline dahil giderler 
7.1. Sozle~me bedeline dahil olan vergi, resim ve har~lar 
7.1.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine ili~kin her tiirlii ula~1m, ambalaj, i~s:ilik, sigorta giderleri ve ihale 
dokiimanmda tammlanan tUm giderler ile vergi, resim, hars: bedelleri ile ilave i~Ier nedeniyle meydana 
gelebilecek art1~lar dahil, sozle~me bedelinin %o 5,69 (Bindebe~ altm1~dokuz) oranmdaki Karar Pulu bedeli 
ile %o 9,48 (Bindedokuz k1rksekiz) oranmdaki Akit Pulu bedeli sozle~me bedeline dahildir. 

7.1.2. ilgili mevzuatl uyannca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sozle~me bedeline dahil olmay1p idare 
tarafmdan yiikleniciye odenecektir. 

7.2. Sozle~me bedeline dahil olan diger giderler 
7 .3. (7 .1.) inci maddede yer alan ve istekliye ait alan gider kalemlerinde art1~ olmas1 ya da benzeri yeni gider 
kalemleri olu~mas1 hallerinde, teklif edilen fiyatm bu tlir art1~ ya da farklar1 kar~Ilayacak pay1 is:erdigi kabul 
edilecektir. 

Madde 8 - Sozle~menin ekleri 
8.1. ihale dokiimam, bu sozle~menin eki ve aynlmaz pars:as1 olup idareyi ve Yiikleniciyi baglar. Ancak, 
sozle~me hiikiimleri ile ihale dokiimamm olu~turan belgelerdeki hiikiimler arasmda s:eli~ki veya farkhhklar 
olmasi halinde ihale dokiimanmda yer alan hiikiimler esas almrr. 

8.2. ihale dokiimamm olu~turan belgeler arasmdaki oncelik siralamasi a~ag1daki gibidir: 
I) idari ~artname 
2) Sozle~me tasans1 
3) Yaz1h as:•klamalar 

8.3. Yukandaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklan dokiimamn oncelik s1rasma sahiptir. 

Madde 9 - Sozle~menin siiresi 
Sozle~menin sliresi, i~e ba~lama tarihinden itibaren Kesin Teminatm iadesine kadardrr. 

( Madde 10- ~in teslim alma ~ekil ve ~artlan ile teslim program• 
10.1. ~in yapdma yeri veya yerleri : Fabrikarmz Elmadag/ANKARA'daki depolanrmzdan teslim 
ahmp TKiiGLi Miiessesesi Miidiirliigiiniin Tav~anh-Tuns;bilek!KUT AHYA'da ve TKii<;Li 
Miidiirliigiiniin <;an!<;ANAKKALE'de bulunan depolanna teslim edilecektir. 

10.2. ~e ba~lama ve bitirme ( hizmetin teslim) tarihi: Hizmet, sozle~menin imzalanmasm1 mliteakip 
ba~layacak ve 30.06.2019 tarihinde sonra erecektir. 

10.3. Teslim program• ve teslim tarihi: 
1.200 Ton ANFO PatlayiCISI TKi!GLi Miiessesesi Miidiirliigiinlin ihtiyacma gore 20 Ton'luk partiler 

halinde ve 400 Ton ANFO Patlayicisi TKii<;::Li Miidiirliigiinlin ihtiyacma gore 15 Ton'luk partiler halinde 
idarenin bildirimini mliteakip sevk edilecektir. 
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idarenin acil ihtiyac1 halinde idarece telefon ile ve/veya en az 3 (ii9) takvim giinii oncesinden bildirim 
~artma uyulmadan da ihtiya9 bildirimi yapliabilecektir. Ancak bu durumda 16.1 ve 16.2 maddeleri 
uygulanmayacaktlr. 

Madde 11 - Teminata ili~kin hiikiimler 
11.1. Bu i~e ili~kin olarak yiiklenici .. .. .................. .. ............................................ .... .... .. ... (rakam ile) 
...... .... ........................ .. .. (yaz1 ile) ............... (teminah nev'i) kesin teminat olarak verrni~tir. 

11.1.2. Kesin teminat mektubunun siiresi .... ./ .... ./ .... . tarihine kadardrr. Sozle~mede belirtilen haller ile 
cezah 9ah~ma nedeniyle kabuliin gecikeceginin anla~limast durumunda teminat mektubunun siiresi de i~teki 
gecikmeyi kar~tlayacak ~ekilde uzatlhr. 

11.1.3. Yiiklenici tarafmdan verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen degerlerle degi~tirilebilir. 

11.2. Ek kesin teminat: 
11.2.1. Fiyat fark1 odenmesinin ongorlilmesi halinde, fiyat fark1 olarak odenecek bedelin % I O'nu, i~ art1~1 
olmas1 halinde artl~ tutanmn %10'nu oranmda teminat olarak kabul edilen degerler lizerinden ek kesin 
teminat almrr. Fiyat fark1 olarak odenecek bedel lizerinden hesaplanan ek kesin teminat miktar1, 
hakedi~lerden kesinti yap1lmak suretiyle de kar~lianabilir. 

11.2.2. Ek kesin teminatm, teminat mektubu olmas1 halinde, ek kesin teminat mektubunun sliresi kesin 
teminat mektubunun sliresinden daha az olamaz. 

~ 
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatm geri verilmesi: 
11.3.1. : Taahhiidlin, sozle~me ve ihale doklimam hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmesi, Yiiklenicinin 
bu i~ten dolay1 idareye herhangi bir borcunun olmadtgmm tespit edilmesi ve Sosyal Giivenlik 
Kurumundan ili~iksiz belgesinin getirilmesi iizerine; alman kesin ve ek kesin teminatlann tamam1, 
Yiikleniciye iade edilir. 

11.3.2. Yiiklenicinin sozle~me konusu i~ nedeniyle idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan bor9lart ile 
licret ve licret saytlan odemelerden yaptlan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 
odenmemesi halinde, protesto 9ekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmakslZln kesin teminatlar paraya 
9evrilerek bor9lanna kar~1llk mahsup edilir, varsa kalam yiikleniciye iade edilir. 

11.4.2. Yiiklenicinin bu i~ nedeniyle idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan bor9lar1 ile licret ve licret 
saylian odemelerden yaplian kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar odenmemesi 
durumunda protesto 9ekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmakstzm kesin teminat paraya 9evrilerek 
bor9lanna kar~1hk mahsup edilir, varsa kalam Yiikleniciye iade edilir. 

11.4.3. Yukandaki hiikiimlere gore mahsup i~lemi yaplimasma gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve 
kabul tutanagmm onaylanmasmdan itibaren iki yli i9inde idarenin yazth uyansma ragmen talep edilmemesi 
nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplan hiiklimsliz kahr ve diizenleyen bankaya iade edilir. 
Teminat mektubu dt~mdaki teminatlar slirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

Madde 12 - Odeme yeri ve ~artlan 
12.1. Odeme yeri 
12.1.1. idare tarafmdan sozle~meye ili~kin odemeler Fabrikamtz Mali i~ler Miidiirliigiinde yapliacaktrr. 
Yiiklenici tarafmdan ahm konusu hizmetin, sozle~me ve ihale dokiimanma uygun ~ekilde teslim edilmesi 

~- . §,uluyla odemelere ili~kin hususlar ve odeme zamam a~agtda diizenlenmi~tir. 
~ G~~EL •'.f(i,'3-~ 
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12.2.2. ihale konusu i~e ili~kin her partinin naklinden sonra Fabrikam1z Mali i~Ier Miidiirliigiince a~ag1da 
yazih belgelerin teslimine miiteakip 30 ( otuz) takvim giinii iyerisinde ta~man parti bed eli kadar odeme 
yapilacaktir. 

1- Odeme Olur'u 

2- Yiiklenicinin 1 Asd 1 suret faturas1. 

3- Pazarlama ve Sat!~ Miidiirliigii'niin Uygunluk Yaz1s1 

Madde 13- A vans verilmesi ~artlara ve miktara 
Yiikleniciye taahhiidiin geryekle~tirilmesi srrasmda avans verilmeyecektir. 

Madde 14- Fiyat Farkl 
Fiyat fark1 hesaplanmayacaktlr. 

Mad de 15 - Alt yiiklenicilere ili~kin bilgiler ve sorumluluklar 

Madde 16- Cezalar ve sozle~menin feshi 
16.1. Yiikleniciye sozle~meye uygun olarak, kendisine idarece bildirilen tarihte nakliye araylanm 
Fabrikam1zda haz1r bulundurmadigi takdirde idarece 10 (on) giin sllreli gecikme ihtar1 verilecek ve 
bu sfuede de nakliye arac1 ba~ma giinliik sozle~me bedelinin %o 1 (bindebir) oramnda gecikme cezas1 
uygulanacakt1r. 
16.2. Yiiklenici, sozle~meye uygun olarak, kendisine idarece bildirilen tarihte en gey saat lO.OO'da 
nakliye araylarm1 Fabrikam1zda haztr bulundurmahdtr. Saat 10.00'dan sonra nakliye aracmm 
Fabrikam1zda bulunmas1 halinde idarece bildirilen tarihte nakliye araylarmm Fabrikam1zda haz1r 
bulunmadtgi kabul edilecek ve nakliye arac1 ba~ma giinliik sozle~me bedelinin %o 1(bindebir) oranmda 
gecikme cezas1 uygulanmakla beraber nakliye araylannm Fabrikam1zda zamamnda bulunmamasi 
neticesinde nakliye araylarma patlayicl yiikleme ve gerekli sevk i~lemleri haztrhklannm gecikmesinden 
kaynakh idaremiz aleyhine zarar olu~mas1 halinde (idare personelinin fazla yah~ma ve yemek gideri vs.) 
olu~an zarardan da yiiklenici sorumlu olacaktrr. 
16.3. Yiiklenici, sozle~me siiresince i~i hiybir aksama ve noksanhga meydan vermeden, ihale dokiimanlan 
ve ilgili mevzuatma uygun olarak yiiriitecektir. Sozle~me ~artlarma herhangi bir nedenle uyulmamasi 
halinde yiiklenici veya vekilinin de imzalayacag1 tutanakla durum tespit edilir. Yiiklenici veya vekilinin 
tutanag1 imzalamamasi halinde idarece tek tarafh olarak diizenlenecek tutanak yiikleniciyi de baglar ve en 
az 10 (On) giin siireli ihtar yapdarak, tutanakta belirtilen eksikligin giderilmesi istenir. Tespit edilen 
eksiklik (ilgili mevzuata aykmhk vb) giderilene kadar giinliik sozle~me bedelinin %o 2 (bindeiki) oranmda 
gecikme cezas1 uygulanacak ve hizmetin aksamas1 sebebiyle idarenin ugrad1g1 tiim zararlardan yiiklenici 
sorumlu olacaktrr. 
16.4. Yiiklenicinin sozle~me konusu hizmeti giince1 mevzuata aykm yerine getirmesi sebebiyle idareye 
mevzuat yeryevesinde parasal yaptmm uygulanrnas1 halinde parasal yaptmmlar ve idare aleyhine olu~an 
zararlar yiikleniciye idare tarafmdan riicu edilir. 
16.5. Yiiklenici veya vekili kendisine teslim edilen patlayici maddelerin bir kismm1 veya tamamm1 sebep 
ne olursa olsun ziyana ugrat1r veya noksan teslim ederse ziyana ugratt1g1 ve/veya eksik teslim ettigi 
miktar bedeli yiikleniciden talep edilecektir ve hukuki i~lem ba~latilacaktir. Aynca yiiklenicinin kusuru 
nedeniyle, idarenin TKi'ye kar~1 yiikiimliiliiklerinde ihlal olu~mas1 nedeniyle TKi'nin idareye kar~1 
uygulayacag1 parasal cezalar Yiikleniciye riicu edilir. 
16.6. Miicbir sebepler (dogal afetler, Kanuni grev, genel salgm hastahk, ktsmi veya genel 
seferberlik ilaru),idareden ve TKi'den kaynaklanabilecek sebepler ile idarece verilebilecek sUre 
uzat1m1 hallerinin varhg1 halinde yukartdaki cezalar uygulanmaz. 
16.7. Yukanda belirtilen cezalar aynca protesto yekmeye gerek kalmaksizm yiikleniciye yap1lacak 
odemelerden kesilir. Cezanm odemelerden kar~danamamas1 halinde ceza tutan yiikleniciden aynca tahsil 
edilir. 

~~l~~ecikm~ ve/~eya ~ksikligin giderilmesi_ ihta~I~da.?el~.rt~~en siirenin bitmesine r~~en aym du~umun 
~{~ev~~.tmesi hahnde Idare, kamu yaran dkesm1 goz onunde tutarak, gerekyesmi ayikya behrtmek 

l_;.· f!/ . sur~ti\~\oz!;~meyi cezah ol_arak ~evam etti~ekte ve~a ~~nca pr~testo s;ekmeye gerek . kalmaksizm 
I· ;. 1 ElMAi?e'stn te~!P_ . a1!1 ve varsa ek kesm temmatlar1 gehr kayded1p sozle~meyt feshetmekte serbesttrr. Aynca bu 
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maddenin iki, dart ve be~inci ftkrada saytlan durumlar birlikte veya tek ba~ma toplamda 5(be~) defa 
olu~mast halinde de bu ftkra uygulamr. 

16.9. Ceza tutarlan toplamt sozle~me bedeline ula~mast ile sozle~menin uygulanmast strasmda 
yilklenicinin 4 735 sayth Kanunun 25 inci maddesinde saytlan yasak fiil veya davram~larda bulundugunun 
tespit edilmesi hallerinde aynca protesto s;ekmeye gerek kalmakstzm kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sozle~me feshedilerek hesabt gene! hilkilmlere gore tasfiye edilir. 

Madde 17- Siire uzatlmt verilebilecek haller ve ~artlan 
17.1. Miicbir sebepler nedeniyle siire uzattmi verilebilecek haller a~agtda saydmt~tlr. 
17.1.1 Miicbir sebepler: 

a) Dogal afetler. 
b) Kanuni grev. 
c) Gene! salgm hastahk. 
9) Ktsmi veya gene! seferberlik ilam. 
d) Gerektiginde idare tarafmdan belirlenecek benzeri diger haller. 

( 17.1.2. Yukanda belirtilen hallerin milcbir sebep olarak kabul edilmesi ve yilkleniciye silre uzatlmt 
verilebilmesi is;in, milcbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Yilklenicinin kusurundan kaynaklanmamt~ olmast, 
b) Taahhildiln yerine getirilmesine engel nitelikte olmast, 
c) Yilklenicinin bu engeli ortadan kaldmnaya gilcilniln yetmemesi, 
s;) Milcbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi (20) giln is;inde yilklenicinin idareye yazth 

olarak bildirimde bulunmast, 
d) Y etkili merciler tarafmdan belgelendirilmesi, 

zorunludur. 

17.1.3. Yilklenici tarafmdan zamamnda yaptlmayan ba~vurular dikkate almmaz ve Yilklenici ba~vuru 

silresini ges;irdikten sonra silre uzattmt isteginde bulunamaz. 

17.2. idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzattmi verilecek haller: 
17.2.1. idarenin sozle~menin ifasma ili~kin yilkilmlilltiklerini yilklenicinin kusuru olmakstzm, 6ng6rillen 
silreler is;inde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yilkleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana 
gelmesi, bu durumun taahhildiln yerine getirilmesine engel nitelikte olmast ve yilklenicinin bu engeli ortadan 
kaldtrmaya gilcilniln yetmemi~ olmast halinde; i~i engelleyici sebeplere ve yaptlacak i~in niteligine gore, i~in 
bir ktsmma veya tamamma ait silre en az gecikilen silre kadar uzatthr. 

17 .2.2. ilave i~ler nedeniyle i~ artt~mm ortaya s;tkmast hal in de i~in silresi, bu artt~la orantlh olarak i~in ilgili 
ktsmt veya tamamt is;in uzatthr. 

Madde 18- 4in denetimi, denetim personelinin gorev ve yetkileri 
18.1. i~in, sozle~me ve eklerine uygun olarak yilriitillilp yilriitillmedigi idare tarafmdan gorevlendirilen 
Denetim Personeli aracthgtyla kontrol edilir. Denetim personeli, idare tarafmdan verilen yetkileri kullamr ve 

gorevleri yerine getirir. 

Madde 19- 4in yiiriitiilmesine ili~kin kaylt ve tutanaklar 
..r.-:-~~~1,. i~in yilriltiilmesi esnasmda ihtiyas; duyulan her tilrlii kaytt ve tutanaklar, idare I Denetim Personeli ve 

17..· (?~'-' ~ "'' ~~· 
/· <,J~;.-·--yti~leb\ci tarafmdan tutulacakttr. 

l "f§i; ~ '0\~, 
{ ·'HJ EUv:,.:i.~d\~~·~0- Teslim, muayene ve kabul i~lemlerine ili~kin ~artlar 
\ ~ \ ~006 j ~?jJ 
\\ \ .-1ft /~, 5/10 
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20.1. ihale konusu hizmet, Yiiklenici tarafmdan i~in ihale dokiimanma uygun olarak teslim edilecektir. 
Yiiklenicinin teslim edecegi i~in muayenesi, Fabrikamtz Pazarlama ve Satt~ Miidiirliigii tarafmdan 
yaptlacakttr. Aynca idarece gerek goriildiigiinde, yetkili makamlara da i~in muayenesi yaptmlabilecektir. 

20.1.1. Ktsmi Kabul: Yiiklenici tarafmdan teslim edilecek olan her parti patlaytct nakli hizmetinin ktsmi 
kabulii yaptlacaktrr. 

20.2. Sozle~me konusu i~ tamamlandtgmda Yiiklenici, (i~in/ilgili ktsmm) teslim almarak kabul i~lemlerinin 
yaptlmast i<;in bu talebini i<;eren bir dilek<;e ile idareye ba~vuracakttr. Bunun iizerine yaptlan i~/ilgili ktstm, 
her tiirlii masraft Yiikleniciye ait olmak iizere idarece teslim almacakttr. Yiiklenici, i~in teslimi i<;in sozle~me 
ve ekleri uyannca iizerine dii~en yiikiimliiliikleri yerine getirmemesi nedeniyle olu~an zarardan sorumludur. 

Madde 21-.4 ve i~yerlerinin korunmas1 ve sigortalanmast 
Patlaytct nakli strasmda patlaytcmm korunmasma ili~kin sorumluluk yiikleniciye aittir. Yiiklenicinin, teslim 
aldtgt patlaytctyt, TKi'ye teslim edene kadar ge<;en siireler i<;in sigorta ettirmemesi halinde ortaya <;tkan zarar 

( yiikleniciye aittir. 

Madde 22- Yiiklenicinin sozle~me konusu i~ ile ilgili cyah~ttracagt personele ili~kin sorumluluklart 
22.1. Yiiklenicinin sozle~me konusu i~ ile ilgili <;ah~ttracagt personele ili~kin sorumluluklart, ilgili mevzuatm 
(6331 Sayth i~ Saghgt ve Giivenligi Kanunu, 5510 Sayth Sosyal Sigortalar ve Gene) Saghk Sigortast 
Kanunu ile ilgili Kanun, Tiiziik, Yonetmelik vb.) bu konuyu diizenleyen emredici hiikiimlerinde belirlenmi~ 
olup, Yiiklenici bunlart aynen uygulamakla yiikiimliidiir. 

Madde 23- Sozle~mede degi~iklik yapdmast 
23.1. Sozle~me bedelinin a~tlmamast ve idare ile Yiiklenicinin kar~tltkh olarak anla~mast kaydtyla, 

a) i~in yaptlma veya teslim yeri, 
b) i~in siiresinden once yaptlmast veya teslim edilmesi kaydtyla i~in siiresi ve bu siireye uygun 

olarak odeme ~artlanna ait hususlarda sozle~me hiikiimlerinde degi~iklik yaptlabilir. 

23.2. Bu hallerin dt~mda sozle~me hiikiimlerinde degi~iklik yaptlamaz ve ek sozle~me diizenlenemez. 

(_ Mad de 24 - Yiiklenicinin Oliimii, iflast, Agtr Hastahgt, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti 
24.1. Yiiklenicinin oliimii, iflast, agtr hastahgt, tutuklulugu veya ozgiirliigii ktsttlaytct bir cezaya 
mahkumiyeti hallerinde 4735 saytlt Kanunun ilgili hiikiimlerine gore i~lem tesis edilir. 

24.2. Ortak giri~im tarafmdan gen;:ekle~tirilen i~lerde, ortaklardan birinin oliimii, iflast, agrr hastahgt, 
tutuklugu veya ozgiirliigii ktsttlaytct bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayth Kanunun ilgili 

hiikiimlerine gore i~lem tesis edilir. 
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a) YUklenicinin taahhUdUnU ihale dokUmam ve sozle~me hUkUmlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya i~i sUresinde bitirmemesi Uzerine, sozle~mede belirlenen oranda gecikme cezas1 

uygulanmak Uzere, idarenin en az 10 (on) giin sUreli ve nedenleri a91k9a belirtilen ihtanna ragmen aym 
durumun devam etmesi, 

b) Sozle~menin uygulanmas1 masmda YUklenicinin 4735 sayli1 Kanunun 25 inci maddesinde 

belirtilen yasak fiil ve davram~larda bulundugunun tespit edilmesi, 

hallerinde aynca protesto 9ekmeye gerek kalmaks1zm kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sozle~me feshedilerek hesab1 gene! hiikUmlere gore tasfiye edilir. 

Madde 27- Sozle~meden onceki yasak fiil veya davram~lar nedeniyle fesih 
27.1. YUklenicinin, ihale sUrecinde 4734 say1h Kanuna gore yasak fiil veya davram~larda bulundugunun 
sozle~me yaplid1ktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir 

ve sozle~me feshedilerek hesab1 gene! hUkiimlere gore tasfiye edilir. 

27.2. TaahhUdiin en az % 80'inin tamamlanm1~ olmas1 ve taahhiidUn tamamlattmlmasmda kamu yaran 
bulunmas1 kayd1yla; 

a) ivediligi nedeniyle taahhUdUn kalan k1smmm yeniden ihale edilmesi i9in yeterli sUrenin 

bulunmamasl, 

b) TaahhUdUn ba~ka bir yUkleniciye yaptmlmasmm mUmkiin olmamasl, 
c) YUklenicinin yasak fiil veya davram~mm taahhiidUnii tamamlamasm1 engelleyecek nitelikte 

olmamas1 hallerinde, idare sozle~meyi feshetmeksizin YUkleniciden taahhUdUnU tamamlamasm1 isteyebilir 

ve bu takdirde YUklenici taahhUdUnU tamamlamak zorundadrr. 

27.3. Ancak bu durumda, YUklenici hakkmda 4735 sayli1 Kanunun 26 nc1 maddesi hUkmiine gore i~lem 
yap1lrr ve YUkleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutar1 kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza 

hakedi~lerden kesinti yapllmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

Madde 28- Miicbir sebeplerden dolay1 sozle~menin feshi 
28.1. MUcbir sebeplerden dolay1 idare veya YUklenici sozle~meyi tek tarafh olarak feshedebilir. Ancak 

YUklenicinin mUcbir sebebe dayah bir sUre uzat1m1 talebi varsa idarenin sozle~meyi feshedebilmesi i9in 

uzatllan sUrenin sonunda i~in sozle~me ve eklerine uygun ~ekilde tamamlanmam1~ olmas1 gerekir. 
Sozle~menin feshedilmesi halinde, hesab1 gene! hiikUmlere gore tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatlar iade edilir. 

Mad de 29- Sozle~me kapsammda yaptmlabilecek ilave i~ler ve i~ eksili~i 

29.1. Mevcut sozle~me ko~ullan aynen ge9erli olmak Uzere, sozle~me konusu i~in miktannda, en 90k %25'e 
(YUzdeyirmibe~) kadar artrrma ve bu artmlan i~ i9in ek teslim veya ifa sUresi vermeye idare yetkilidir. 

29.2. Her ne sebeple olursa olsun, ihale konusu i~in devamma idare tarafmdan gerek gorUlmemesi, amaca 

yonelik bulunmamas1 hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sozle~me konusu i~in miktannda, en 90k %25'e 

(YUzdeyirmibe~) kadar eksiltme yapmaya idare yetkilidir. 

.. ~dde 30- Yiiklenicinin Ceza Sorumlulugu 
~ ~-;,~~ tamamland1ktan ve kabul i~lemi yap1id1ktan sonra tespit edilmi~ olsa dahi 4735 say1h Kanunun 25 
l: .:f.,.:~mr <desinde belirtilen ve TUrk Ceza Kanununa gore su9 te~kil eden fiil veya davram~larda bulunan 

(~ ~~f. , ~V..Ukled1~1'f~~· le o i~teki ortak veya vekilleri hakkmda TUrk Ceza Kanunu hUkiimlerine gore ceza kovu~turmas1 .(!; tl\..v, .... MJ-i.~ ' .. I 
? ( "'' ' \!'\ ~ ; , ' / ., \.\ rzvv l· - " \ ...,, ,g:,,r 

~ · t> :' ~ ~"l • 
''+ ~ 

"" I ~ ·"' ~\$;> ~ ~ 
..• ~6. ,r., V~" ,/;. I 
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yap1lmak lizere yetkili Cumhuriyet Savc1hgma suy duyurusunda bulunulur. Bu ki~iler hakkmda bir cezaya 
hiikmedilmesi halinde, 4735 sayi11 Kanunun 27 nci maddesi hiikmii uygulamr. 

Madde 31- Yiiklenicinin Tazmin Sorumlulugu 

31.1. Yiiklenici, taahhiidii yeryevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seyilmesi, 
verilmesi veya kullamlmasi, tasanm hatas1, uygulama yanh~hg1, denetim eksikligi, taahhiidiin sozle~me ve 
~artname hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya yikan zarar ve 
ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan gene) hiikiimlere gore Yiikleniciye ikmal ve tazmin 
ettirilecegi gibi, haklarmda 4735 sayi11 Kanunun 27 nci maddesi hiikiimleri de uygulamr. 

Madde 32- Fikri ve smai miilkiyete konu olan hususlar 
32.1. Bu madde bo~ brrakiimi~hr. 

Madde 33- Montaj, i~letmeye alma, egitim, bakJm, yedek par~;a gibi destek hizmetlerine ait ~artlar 
33.1. Bu madde bo~ birakiimi~hr. 

Madde 34- Garanti ile ilgili ~artlar 
34.1. Bu madde bo~ birakilmi~tlr. 

Madde 35- Hiikiim bulunmayan hailer 
35.1. Bu sozle~me ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, gene) hiikiimlere gore hareket edilir. 

Madde 36. Yiiklenicinin ANFO PatlayiCISI Nakli ve Teslimi S1rasmdaki Sorumlulugu 
36.1. Yiiklenici, en az 3 adet glivenlik belgeli elemanlanmn isimlerini ilk sevkiyattan once TKi Garp 
Linyitleri i~Ietmesi Miiessesesi Miidiirliigiinlin patlayici madde ruhsatma ve en az 2 adet giivenlik belgeli 
elemanlarmm isimlerini ilk sevkiyattan once TKi <;an Linyitleri i~Ietmesi Miidiirliigiiniin patlayici madde 
ruhsatma yazd1racaktir. 

36.2. ANFO PatlayiciSI, firmanm giivenlik belgeli elemam nezaretinde ta~macak olup, yiikleme, ta~1ma, 

bo~altma, istifleme esnasmda ve teslimat ile ilgili diger i~lemler tamamlanmcaya kadar firmanm glivenlik 
belgeli elemam mutlaka haz1r bulunacaktir. ANFO, araylardan indirilerek patlayicimn depolandigi deponun 
kaptSl oniinde buJunan paJetJer iizerine diizgiin bir ~ekiJde istiflenecektir. 

36.3. Yiiklenici, TKiJGLi Miiessesesi ve TKii<;Li Miidiirliiklerinin i~Ietme sahasmda patlayiciiann araytan 
bo~altilmasi, ta~mmas1 ve patlayicmm depolandigi deponun kap1s1 oniinde bulunan paletler lizerine diizgiin 
bir ~ekilde istiflenmesi i~ini yapacak elemanlarm isim listesini i~e ba~lamadan once Fabrikam1za 
bildirecektir. isim listesinde yaz1h ki~ilerin haricinde ba~ka ki~ilere bo~altma, ta~Ima ve istifleme i~i 
kesinlikle yaptmlmayacakt1r. Bu ki~ilere patlayici madde bo~altilmasi, ta~mmas1 ve istiflenmesi s1rasmda 
koruyucu malzemelerin kullandmlmasi zorunludur. Patlayici madde bo~altma, ta~1ma ve istifleme i~ini 

yapacak elemanlara i~ giivenligi egitimlerinin aldmlarak bu i~lerde yah~masmda sakmca goriilmeyen 
ki~ilerin yah~tinlmasmdan ve bunlarla ilgili gerekli yasal yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesinden yiiklenici 
sorumludur. 
36.4. Maim zamamnda ve tam olarak belirtilen adrese teslim edilmemesi durumunda Kurumumuzun 
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36.10. Patlayici madde naklinde kullamlacak arac;:larm her sevkiyat oncesinde Fabrikam1za gonderilmeden 
once kasalarmdaki metal ylizeylerin patlayici ile temasm1 engellemek amac1yla kivilcim ve statik elektrik 

olu~turmayacak ~ekilde bu i~e uygun nitelikte malzemelerle kapatllarak Fabrikam1za gonderilmesi 
gerekmektedir. 

36.11. Her sevkiyatta o partiye ait maim ta~1ma sigortas1 yliklenici tarafmdan yap1lacakt1r. 

36.12. Nakliye arac;:lan" Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta~mmas1 Hakkmdaki Yonetmelik" hliklimlerine 
gore hazirlanmi~ yeterlilik belgelerine sahip olacakt1r. 

36.13. Patlayici madde ta~1yacak arac;:larm baklilllan (ic;: ve d1~ temizlikleri) tam olarak yap1lmi~ olacaktlr. 

36.14. Nakliye aracmda kabul edilmi~ standart tiplerden her an c;:ah~1r durumda en az iki adet yangm 
sondlirme cihaz1 hazrr bulundurulacakt1r. 

36.15. Sevk edilecek malzemeler d1~mda hic;:bir malzeme, alet, edavat vs. arac;:larm kargo bollimlinde 
ta~mmayacaktrr. 

36.16. Bo~altma, seyir ve durma s1rasmda arac;:larm yakmmda veya ic;:inde sigara ic;:ilmeyecek, elektronik 
sigara kullamlmayacak ve ate~ yakilmayacakt1r. 

36.17. Nakliye arac1 insan topluluklannm bulunduklan yerlerde bekletilmeyecektir. 

36.18. Ta~1ma s1rasmda arac;:lann h1z1 tehlikeli madde ta~1yan arac;:lar ic;:in ongorlilen h1z smrrlamalanm 
a~mamak lizere gorli~, yol, hava ve trafik durumuna gore tehlike olu~turmayacak dlizeyde tutulacakt1r. 

36.19. 2918 sayi11 Karayollan Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hliklimlerine uyulacaktlr. 
36.20. Sevkiyatlarda glivenlik belgeli eleman aym zamanda aracm ~ofdrli olmayacaktlr. Bu nedenle 
yliklenici, arac;: saylSl kadar ~ofdr gorevlendirecektir. 
36.21. Nakliye, sigorta, pul, glivenlik belgeli eleman, ta~1ma, indirme, patlayici deposu onlindeki paletler 

lizerine istifleme ve sair diger giderler ile maim ylikleniciye teslim edilip Fabrikadan c;:Iki~mdan sonra 

nakliye ile ilgili her tlirlli hukuki, idari ve cezai sorumluluk ylikleniciye ait olacakt1r. 

36.22. Yliklenici; 

a) 87/12028 karar say1h" Tekel D1~1 B1rakllan Patlayici Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin 

Uretimi, ithali, Ta~mmas1, Saklanmas1, Depolanmas1, Sat1~1, Kullamlmasi, Yok Edilmesi, 

Denetlenmesi, Usul ve Esaslanna ili~kin Tliztik" ile bu ttizlikte degi~iklik yapan 99/12746, 200112443 
karar sayi11 tlizlik hliklimleri 
b) 25/09/1991 tarih ve 21002 sayi11, Resmi Gazetede yay1mlanarak ylirlirltige giren Bakanlar 

Kurulu'nun 91/2253 sayi11 "Tehlikeli Maddeler ve Tlipgaz Sorumluluk Sigortalan Hakkmda" karan 
ve 18/06/2008 tarih ve 26910 sayl11 Resmi Gazetede yay1mlanarak ylirlirllige g1ren " Tehlikeli 

Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas1 Tarife ve Talirnati" 
c) 24/10/2013 tarih ve 28801 sayi11 Resmi Gazetede yay1mlanarak ylirlirllige giren " Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Ta~mmas1 Hakkmdaki Yonetmelik " hliktimleri ile bunlara ait yeni c;:•kacak 

bilumum mevzuat hliklimlerini takip etmek ve uygulamakla yliktimlli olacakt1r. 

36.23. Yliklenici, patlayici nakli srrasmda, TKiiGLi Mliessesesi ile TKii<;:;Li Mlidlirlliklerinin ve 
FabrikamlZln belirledigi kurallara ve talimatlara uyacak, emniyet baklmmdan gerekli tUm tedbirleri alacaktlr. 

36.24. Nakil sliresince ta~macak patlayiCmm hava ~artlanndan etkilenmemesi ic;:in yliklenici tarafmdan 
gerekli tedbirler almacakt1r. 

36.25. Fabrikam1z, nakliyenin sozle~me ~artlarma uygun olarak yap1hp yapilmadigmm kontrol yetkisine 
sahip olup, gerekli gordligli her anda ve her yerde nakliyatm denetimini yapar. 
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36.27. YUklenici ve yiiklenici personeli, Fabrikamtz ile TKi Genel MUdUrliigUne ait tUm depo ve i~letme 
sahalannda yapacaklan her tUrlU zarar, ziyan ve hasarlardan ilgili idareye kar~1 sorumlu olup bu zarar ve 
ziyanlan kar~tlamak zorundadtr. 

36.28. YUklenici personelinin saghgt ve i~ gUvenliginin saglanmast ve SGK primleri ile ilgili mevzuat1 
geregince yerine getirilmesi gereken diger yasal tUm haklannm saglanmasmdan yUklenici sorumludur. 

36.29. YUklenici 6331 sayth i~ Saghgt ve GUvenligi kanunu ile tUm i~ Saghg1 ve GUvenligi Mevzuatmm 
gerekliliklerinin yerine getirilecegine dair idareye taahhUtname sunacaktrr. 

Madde 37- Gizlilik 
37.1. Bu sozle~me yer'(evesinde edinilecek her tiirlU beige, bilgi vb. idarenin bilgisi olmadan kesinlikle 
UyUncU ~ahtslara verilmeyecektir. 

Mad de 38- inceleme 
38.1. YUklenicinin tesisleri, idarenin ve/veya MSB temsilcisinin yetkilileri tarafmdan bildirimli ya da 
bildirimsiz olarak incelenebilir. 

Madde 39- Anla~mazhklarm <;oziimii 
39.1. Bu sozle~me ve eklerinin uygulanmasmdan dogabilecek her tiirlU anla~mazhgm 96zUmUnde ANKARA 

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Madde 40- Yiiriirliik 
40.1. Bu sozle~me taraflarca imzalandigi tarihte yUrUrliige girer. 

Madde 41- Sozle~menin imzalanmas1 
41.1. Bu sozle~me 41 (Ktrkbir) maddeden ibaret olup, idare ve YUklenici tarafmdan tam olarak okunup 

anla~tldtktan sonra ..... ./ . ... . ./2017 tarihinde bir nUsha olarak imza altma ahnmi~tlr. Aynca idare, 

yUklenicinin talebi halinde sozle~menin "ashna uygun idarece onayh bir suretini" YUkleniciye verecektir. 

iDARE YDKLENiCi 
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BiRiM FiY AT TEKLiF MEKTUBU 
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLA YICI FABRiKASI MODDRLDdD 

iHALE KOMiSYONU BA$KANLIGINA 

.. /04/2017 
ihale Kay1t Numaras1 20171167242 
ihalenin ad1 ANFO PatlayiCISI Nakliyesi- 1600 Ton 
Teklif sahib in in ad I ve soyad!l ticaret unvam 
Uyrugu 
TC Kimlik Numaras11(ger9ek ki~i ise) 
Vergi Kimlik Numaras1 

Adresi 

Telefon ve Faks numarasi 

1) Yukanda ihale kay1t numaras1 ve ad1 yer alan ihaleye ili~kin ihale dokilmanm1 olu~turan tilm 
belgeler taraf1m1zdan okunmu~, anla~Ilm1~ ve kabul edilmi~tir. Teklif fiyata dahil oldugu belirtilen 
tilm masraflar ve teklif ge9erlilik silresi de dahil olmak ilzere ihale dokilmanmda yer alan tilm 
dilzenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokilmanda yer alan yilkiimlillilkleri yenne 
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptmmlan kabul ettigimizi beyan ediyoruz. 

2)ihale tarihinde 4734 sayd1 Kanunun 10 uncu maddesinin dordilncil f1krasmm (a),(b),(c),(d),(e), 
(g) ve (i) bentlerinde say1lan durumlarda olmadigimiZI ve olmayacagimiZI, amlan maddenin dordilncil 
f1krasmm (c) ve (d) bentleri hari9, bu hususlara ili~kin olarak durumumuzda degi~iklik olmas1 halinde 
buna ili~kin belgeleri idarenize derhal verecegimizi; ihalenin iizerimizde kalmas1 halinde ise sozle~me 
imzalanmadan once amlan maddenin dordiincil flkrasmm (a),(b ),(c),( d),( e) ve (g) bentlerinde 
belirtilen durumlarda olmadigimiza ili~kin belgeleri andan Kanun ve ilgili mevzuat ile on yeterlik ve 
ihale dokilmanmda yer alan dilzenlemelere uygun olarak idarenize sunacagimiZI taahhilt ediyoruz. 

3) 4734 sayl11 Kanunun 4 ilncil maddesindeki ''yerli istekli" tamm1 geregince [yerli/yabancz] 
istekli durumunday1z. 

4) ihale konusu i~in; [ekteki cetvelde yer alan kzsmzml ekteki cetvelde yer alan kzszmlarmz] bu 
teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki2 her bir i~ kalemi i9in teklif ettigimiz 
birim fiyatlar ilzerinden Katma Deger Vergisi hari9 [ Teklif edilen top/am bedel, para birim 
belirtilerek rakam ve yazz ile yazzlacaktzr.] bedel kar~1hgmda yerine getirecegimizi kabul ve taahhilt 
ediyoruz. 

Ad1 ve Soyad1fficaret Unvruu 
Kase ve imza2 

EK: Birim fiyat teklif cetveli 
1 isteklinin Tiirk vatanda~I ger9ek ki~i olmasi halinde, II rakamdan olu~an T.C. kimlik numaras1 yazilacaktrr. 
2 Teklif vermeye yetkili ki~i tarafmdan imzalanacaktrr. Ortak giri~im olarak teklif verilmesi halinde, teklif 
mektubu biltiin ortaklar veya yetki verdikleri ki~iler tarafmdan imzalanacaktrr. 
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Standart Form- KIK015.3/H 
Birim Fiyat Teklif Mektubu 



BiRiM FiY AT TEKLiF CETVELi 

ihale kay1t numaras1 :2017/167242 

KISIM 1- Tav~anh-Tuncybilek!KUT AHY A N akliyesi 
S1ra i~ Kaleminin Ad1 ve Kisa Birimi Miktan Teklif Edilen Tutan 
No Ac•klamasi Birim F!y_at 

ANFO Patlayicismm 
TKiiGLi Miiessesesi 

1 
M iidiirliigiiniin Tav~anh-

Ton 1.200 Tunrybilek/ KUTAHYA'da 
bulunan depolarma nakliyesi 

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariry) 

KISIM 2- <;an/<;ANAKKALE Nakliyesi 
S1ra 
No 

1 

i~ Kaleminin Ad1 ve Kisa Birimi Miktan Teklif Edilen Tutan 
Ac•klamasi Birim F!y_at 

ANFO Patlayicismm TKii<;Li 
M iidiir liigiiniin 
<;an!<;ANAKKALE'de Ton 400 
bulunan depolarma nakliyesi 

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariry) 

GENEL TOPLAM I 

Ad1 ve SOY ADI/Ticaret Unvan1 
. 8 

Ka~e ve Imza 
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Standart Form- KIK015.3./H 
Birim Fiyat Teklif Cetveli 
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ORTAKLIK DURUM BELGESi 

' )'OO\;-)j)~)U.1»~il).)~j)_~ 
1. Beige Diizenleme Tarihi :»•_.))) ' : 

2. Ba~vuru sahibi ~irketin; 
2.1. Ticaret Unvam 
2.2. Ticaret Sicil No 
3, i~ deneyimini gosteren belgesi kullamlacak ortaga ili~kin bilgiler 

Ortagm Ad1 ve SoyadJ.ITicaret Ortakhk Tipi Belgenin Dlizenlendigi Tarihteki 
Unvam Ortakhk Hisse oram 

[Ger~ek ki:ji/Tiizel ki:ji} [ j:f deneyimini gosteren belgesi 
kullanzlacak olan ortagzn, ba:}Vuru 
sahibi :jirketin yiizde elliden fazla 
hissesine sahip olmasz zorunludur.] 

Ba~vuruda bulunan ~irkete ili~kin kay1tlann incelenrnesi sonucunda, yukanda ad1 ve 
soyadJ.Iticaret unvam bulunan ki~inin bu belgenin dtizenleme tarihinden onceki bir yil 
boyunca .. , .. .[Ba:}Vuru sahibi :jirketin ticaret unvanz yazzlacaktzr.]'nin kesintisiz olarak 
%50'den fazla hissesine sahip ortag1 oldugu tespit edilmi~tir. 

Beige duzenleme tarihinden sonra ortakhk oramnm % 50'ye veya % 50'nin altma 
du~mesi durumunda bu belge, 4 734 sayi11 Kamu ihale Kanunu kapsammda yapilan ihalelerde 
kullamlamaz, 

A<;IKLAMALAR 

Diizenleyen Y etkilinin 
Ad1 SOYADI 

Gorevi 
imzas1 ve Miihrii/Ka~esi 

1 Bu belge, ticaret ve sanayi odasJ.Iticaret odas1 bunyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar1 
veya yeminli mali mu~avir ya da serbest muhasebeci mali mu~avir tarafmdan duzenlenecektir. 
Bu belgenin serbest muhasebeci mali mu~avir tarafmdan duzenlenrnesi halindel5/11/2002 
tarihli ve 24937 sayi11 Resm1 Gazete'de yay1mlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest 
Muhasebeci Mali Mti~avirlerin Ka~e Kullanma Usul ve Esaslar1 Hakkmda Yonetmelik 
Ier<;evesinde temin edilen ozel ka~enin kullanilmasi gerekmektedir. 

Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra dlizenlenrnesi zorunludur. 

Standart Fom1- KiK028.0/M 
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i~ ORTAKLIGI BEYANNAMESi 

ihale kay1t numaras1: 2017/167242 

[idarenin adl] tarafmdan ihaleye c;tkartllml~ bulunan [i§in adz] i~ine mli~terek teklif 
vermek ve soz konusu i~ uhdemize ihale olundugu takdirde sozle~me akdedilerek i~in ifas1 ve 
bitirilmesi amac1 ile, ozel bir ortakhk kurmu~ bulunuyoruz. ihalenin uzerimizde kalmas1, 
halinde ortakhk sozle~mesi, sozle~me imzalanmadan once noterlige tasdik ettirilerek idareye 
verilecektir. i~ ortakhgimtzm pilot ortag1, i~in bitimine kadar [pilot ortagzn adz]' dtr. 

Pilot ortagm i~ ortakhgtm1z1 her konuda temsile tam yetkili oldugunu, idare tarafmdan 
pilot ortaga yaptlacak bildirimlerin i~ ortakhg1m1za yapllm1~ sayllacagm1, vermi~ oldugumuz 
mli~terek teklif neticesinde i~ lizerimizde .kald1g1 takdirde sozle~menin biitlin ortaklarca 
mu~tereken imza edilecegini ve akdedilecek sozle~me ile ilgili diger butiin hususlarda pilot 
olarak gostermi~ oldugumuz ortagimtzm, ortakltgtmtz nam ve hesabma hareket etmeye tam 
yetkili olacagm1, her birimizin akdolunacak sozle~menin konusuna ve kapsamma girecek 
i~lerin ve taahhutlerin ve sozle~meden dogup da ortakltgimtza yonelecek yUklimliiliiklerin 
yerine getirilmesinden mu~tereken ve mliteselsilen sorumlu olacagimlZl ve i~ sonuna kadar 
kurdugumuz ozel ortakltktan aynlmayacagtmlzl; aksi takdirde sozle~menin feshi, teminatm 
gelir kaydt hususlarmda [idarenin adz] yetkili olacagllll sozle~me konusu l~lll 
tamamlanmasmdan once i~ ortakltgma dahil pilot ortak dt~mdaki ortaklardan herhangi birinin 
ollimii, iflas1, agu hastahg1, tutuklulugu veya ozgiirlUgii k1Sltlaytci bir cezaya mahkum olmas1 
veya dagtlmast gibi durumlarda, pilot ortak ve i~ ortakltgmm geri kalan diger ortaklarmm 
teminat da dahil i~in biitiin yUkiimliiliiklerini ve sorumluluklarllll lizerine alacagllll ve i~i 
bitirecegini, beyan, kabul ve taahhiit ederiz. 

Stra Ortagtmn ad1 ve soyadllticaret unvan1 Ortakllk Tebligat adresi 
no oram 
1) 
2) 
3) 
... ) 
n) 

PiLOT ORTAK OZEL ORTAK OZEL ORTAK OZEL ORTAK OZEL ORTAK 
imza imza imza imza imza 

Standart Form - KiK023.0/M 
i~ Ortakltg1 Beyannamesi 
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i~ BiTiRME BELGESi 
(YfJKLENiCi) 

Say1: Tarih: 
1 idarenin ad1 
2 isin ad1 ve varsa ihale kay1t numaras1 
3 isin tiirii ve miktan 
4 Yiiklenicinin ad1 ve soyad1 veya 

ticaret unvam 
5 TC Kimlik N umaras1 [Yuklenicinin Turk vatanda~z gen;:ek ki# olmasz 

halinde yazzlacaktll'.] 

6 Vergi Kimlik Numaras1 { Yuklenicinin Tiirkiye 'de faaliyet gosteren ki~i 

olmasz halinde yazzlacaktll'. 7 
Yiiklenici i~ ortakligi ise ortaklar ve [l'i ortaklzgmm ortagznm adz ve soyadllticaret unvanz 

ortakl1k oranlan ile bu ortaklara ile i~ ortaklzgzndaki oram ve i~ deneyim tutarz 

7 ili~kin i~ deneyim tutarlan I Yiiklenici 
belirtilecektir. Bu diizenleme her bir ortak ir;:in ayrz 
satwda yapzlacaktzr.J 

konsorsiyum ise ortaklar ve bu [Konsorsiyumun her bir ortagznm adz ve 
ortaklarca ge~ekle~tirilen i~ kisimlan soyadllticaret unvam ve ger;:ekle~tirilen i~ kzsmz ve 

ile bu kisimlarm tutan tutarz belirtilecektir. Bu diizenleme her bir ortak ir;:in 
ayrz satzrda yapzlacaktzr.J 

8 Sozle~me tarihi 

9 Sozle~me bedeli 

Toplam sozle~me tutan [j~ art1~1 veya i~ eksili~i olmu~ ise burada gerr;:ekle~en 
sozle~me tutarz belirtilecektir. Bir degi~iklik olmamasz 
durumunda sozle~me bedeli yazzlacaktzr.J 

9 Kesin kabul tarihi veya tarihleri [Bir sozle~me kapsamznda krsmi kabul yapzhyor ise en 
son teslimin kesin kabul tarihi yazllacaktzr.] 

Sozle~me devredilmi~ ise 

Sozle~me devir tarihi 
10 

Sozle~me devir tarihindeki i~ tutan 

Beige diizenlenen yiiklenicinin 
ger~eklestirdii!i i~ tutan ve oram 

11 BELGE TUTARI {Beige tutanmn hesaplanmasmda, Mal Alum jhaleleri 
Uygulama Yonetmeligindeki diizenlemeler esas 
almacaktu·. Her tiirlii jiyat farklarz ve KD V odemeleri 
harir;: tutar bulunacal.:tzr.] 

A<;IKLAMA: { jdare tarafindan i~ bitirme belgesi diizenlenen alzma ili~kin ar;:zklama yapzlmak isteniyor ise 
burada yer verilecektir. Top/am sozle~me tutarmda, i~ artz~z veya i~ eksili~i sebebiyle degi~iklik olmu~ ise 
burada belirtilecektir.] 

Ad1 ve SOY ADI 
Unvam 

-~~.... im M .. h .. . Go;:. ... - •Uo~~ za ve u ur 
.,r'!Jici;e;;:t}tl;i;\..adma sozle~me yap maya yetkili makam tara{mdan imzalanacak ve muhiirlenecektir.] 

\?.~ 0: '\ '"' :;y. ,ll . .Uv"'•DA--- c:j ;,;l> .,. 
/ 

Forum 

Standart Fom1- KIK027.0/M 
i~ Biti.nne Belgesi 



iS SAGLIGI VE GCJVENLidi T AAHHUTNAMESi 

2017/167242 ihale Kay1t Numarah ANFO PatlaytclSl Nakliyesi ihalesine verdigimiz 
teklifi; 6331 Sayth i~ Saghg1 ve Guvenligi Kanunu ile tUm i~ Saghg1 ve Guvenligi 
Mevzuatmm gerekliliklerini yerine getirecegimizi taahhut ederek verdigimizi beyan ederiz. 

-----1------/------
Ad SOY AD/Unvan(Ka~e) 

imza 


