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Erzıırum Et Kombinası Müdürlügü

: E-64843438-0 10.99-80757

: 800 Gr.lık Kıyma ve Kuşbaşı Konserve
Satışı

DAĞITIM YERLERiNE

Kurumumuz stoklannda bulunan 800 gr.lık kıyma konserve ve 800 gr,lık kuşbaşı konserve

ürünlerimiz teklif toplama usulü ile satışa çıkanlmıştır. Söz konusu sahş için son başvuru ve evrak

teslim tarihi 30.12.2021 gtinü saat 14:00 olup konuyla ilgili olarak hazırlanan satrş şartnamesi, teknik

şartname, teklif formu ve teminat mektubu örneği yazımız ekinde gönderilmiştir. .

Alıcı olmak isteyen firmalat 30.|2.202| tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve

Pazarlama Dairesi Başkanlığımızla iletişime geçip teklif fiyatlannı bildirebilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

İsmail ATASEVER
kombina Müdiirü

Ek:

l - Teklif Formu (1 Sayfa)

2 - Teknik Şartname (5 Sayfa)

3 - Satış Şartnamesi (l Sayfa)

4 - Teminat Mektubu Ömeği (l Sayfa)

Dağıtrm:

Gereği:

Eraırum Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanhğına
Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanhğına

oRALLAR ZiRAi URÜNLER ÜRETiM
PAZARLAMA SANAYİ TiCARET A.Ş.NE
BAŞKAYA SAKATAT ET VE ET ÜRtTNLERi
TiCARET VE sANAYi LTD. ŞTİ.NE
Kurtuluş Mah. toptancılar Sitesi Sk. No 220/2

Yakutiye Erzıırum
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığına
Kars Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Kars Ticaret Borsası Başkanlığına

Bilgi:

Ticaret ve Pazarlama Daiıesi Başkanlığına

ı;Ğı_E,\İ EVRAK
iği Tar:

Ks:

Doğrulama Kodu: 2FB l ].6BC-5]24
Bu belge. güvenli elekEonik imza ile imza

_42EE-BA2F-9CE8433DI6BA Doğrul
lanmışor.
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442 235 lI4,1
442 233 |0 38
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Telefon No:(442) 235 l l 47
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Rize Ticaret Borsası Başkanlığına
Rize Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
SA_ME iNŞ. TAAH. GIDA YEMEK
İŞLETMEciLiĞİ LTD. ŞTiı.[E
l. oRGANizE SANAYi BÖLGEsi EK SAİIA
NO:9 ERZIJRUM Erzurum
TUR-AV YEMEK TEMİZLiK GIDA
MürDNDisLİĞİ opı.rerrıı vg DANIŞMANLIK
HİZ. iNŞ.NAK.HAYV.BEs.VE TİC.LTD.ŞTİ.NE
Trabzon
Tat-San Yemek Fabrikasına
Organize Sanayi Sitesi
1.Etap Tuşba/VAN Van

elektronik imza ile imzalanmlştlİBu bclEc. s(ııeıll1
42EE_BA2F-ğCE14]]D Adresi: tr/et
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*Et ve süt kurumu Müdiiılüğiiınden 1alep etmiş olduğum ve yüanda miktan beli(ilen liriin kalitesıne

herhangi bir itirazda bulunm-ayacağım4 teklif formunda belirtilen miktan teslim almadığım takdirde

İ r-m-a.,rnaug"ı" geçici nakiİ tem-inat veya teminat mektubunun Kurum taraflıdan irat kaYdedilmesini

kabul ettiğimi ve herhangi bir itirazda bulunmayacağımı belirtirim,
]İ"İ.p ıİ.., fırma yİtkilisince imzalanaıaİk, diğer ewaklarla birlikte Et ve süt Kurumu Genel

Müdiirlüğ{ine teslim edilh.
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l. Konu
Bu Teknik Şartname Et ve SUt Kurumu tarafından tedarik edİlen Sığır Etlerinden üretİlecek Kutulanmış

Kuşbaşı ve Kutulanmış Kıyma Et Konservesi teknik özelliklerini konu alır.

2. Kapsım
Bu şartname Et ve Süt Kurumu tarafından üretilen Sığır Karkaslardan eide edilmiş olan kemiksiz

etlerin yüklenicinin soğuk depo/üretim yerine tesliminden sonraki; muhafazası, nakliyesi, tekniğine

uygun olarak; "Kutulanmış Kuşbaşı Et Konservesi" ve "Kufulanmış Kıyma Et Konservesi" haline

getirilerek depolanması işinin yüklenici tarafından yapılmasını kapsamaktadır.

3. Üretimde Kullanılacık Etler
3.1. KuşbEı ve Kıyma konserve için kullanılacak olan etler yüklenici firmaya Kurum tarafından

yüklenicinin soğuk depo/0retim tesisinde tartımları yapılarak tutanakla teslim edilecektir.

3.2. Söz konusu etler dondurulmuş ve/veya soğutulmuş halde teslim edilecektir.

3.3. Yüklenici, taze etlerin teslimatı ya da don etıerin çözdurme işlemi sırasında, numuneleri kurum

personeli tarafından alınması ve anatiz bedeti Yükleniciye ait olmak üzere teslim edilen etlerden

laboratuvaı analizi yapılmasını talep edebilir. Analiz sonucu olumsuz çıkması halinde ilgili partiYi

kuruma iade edecektir.
3.4. Teslimattan sonra tıretim süreçlerinde etlerde oluşacak zararın sorumluluğu ve tüm laboratuvar

analiz masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

3.5. Dondurulrnuş halde teslim edilen etler için çözdürme firesi, işbu teknik şartname 4.7.2.

maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

3.6. Çözdürülmüş ya da soğutulmuş halde teslim edilen etlerden işbu Teknik Şartnameye uygun

olarak üretilen konservede 800 g teneke kutu adedi / çözdürüImüş et kilogam oranı 0,92'dan az

olmayacaktır. Teslim edilecek et miktarı ile üretilecek konserve miktarı ve yukarıda bahsedilen fire

toplamı uyumlu olacaktır.

4. Kutulanmış Et Konservesinin Özellikleri
4.1 Tarifler
4.1.1.Kutulınmış Kuşbaşı Et Konsenesi: Kemiksiz sığır etlerin, tendon, fasia, kıkırdak, lenf

yumruları, büyük sinir ve kan damarlarından ayıklandıktan sonra en az 2 cm, en faz|a 7 cm boYutlarda

parçalanarak kendi suyu dışında, kendi yağı ve tuz dışında başka bir katkı maddesi ilave edilmeden

tekniğine uygun şekilde pişirilip teneke kutulara konularak sızdırmaz şekilde kapatıIması ve ısıl iŞ|em

uygulanarak dayanıklı hale getirilmesi suretiyle hazırlanan et llrünüdür,

4]ı.2. Kutrı"o.rş Kıyma Et Konservesi: Sığır etlerinin Madde 4.1.1.'de tarif edildiği gibi

hazırlanarak 5 numara1ı ayna kullanılarak kıyma haline getirilecek, kendi suyu dışında, kendi yağı, ve

tuzdan başka bir katkı maddesi ilave edilmeden tekniğine uygun şekilde pişirilip teneke kutulara

konularak sızdırmaz şekilde kapatılması ve ısıl işlem uygulanarak dayanıklı hale getirilmesi suretiYle

hazırlanan et tlrünüdüı.
4.1.3. Üretim Aşamaları: Kutulanmış et konserveleri için kullanılması planlanan sığır kemiksiz loP

etlerin et işleme bölümünde ihtiva eniği yağlarından trimingleri yapılarak ayrılır, Ayrılan yağlar eritme

kazanları vasıtası ile erititip süzüldükten sonra krom nikel arabalara doldurulup don yağ haline getirilerek

muhafaza edilir. Kemiksiz lop etler Kurum taraflndan belirlenen üretim prograünı doğrultusunda kıyma

çek k da kuŞbaş doğran arak ka u rm a k rl nd haş ma an yon tem e

20 o l1 p ş rm ş e l1-1 ıno re en az dakika boyu nc a e tab
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4.2 Duyusal ve i'iziksel Özellikler
4.2.1Kendine has tat, renk, görünüş Ve kokuda olacaktır, yabancr tat içermeyecektir.

4.2.2Az pişmiş veya yanık oImayacaktır.

4.2.3 Yabancı madde bulunmayacaktır.

4.2.4Tendontaıda4 buyük damarlardan, sinirlerden, İasialardan ve lenf yumrularından ayrıştırılmıŞ,

kıkırdak ve kemik dokularından temizlenmiş olacaktır.

4.2.5Biı kutu konservede süzme ağırlık; kuşbaşı konserve için en az %80, kıyma konserve iÇin en

a/o75 olacaktıt. Bu oran etiket üzerinde belirtilen net miktar ılzerinden hesaplanacakİır.

4.2.6 Etlerde kokuşmaya bağlı renk, koku bozuklukları ve yabancı tat olmayacaktır,

4.2.7Teneke Kutularda bombaj ve sızıntı olmayacaktır.

4.3 KimyasalÖzelllkler
Et konservesinin kimyasal özellikleri;

kısmı (etin kendi suyu ve yağı) süzülerek katı kısmı (kıyma/kuşbaşı) dolum tezgihına alınır. Biıim
ambalaja düşen katı kısım (kıyma/kuşbaşı) konserve kutulara doldurulur ve üzerine yukarıda bahsedilen

don yağın (etin kendi yağı) sıvı hale getirildikten sonra uygun dozajlarda (g) konserve kutulara ilave

edilir ve uygun dozajlarda etin kendi suyu ilave edilerek kutu kapatma makinesine gönderilir. Kapatılan

konserve kutulaı otoklav vasıtasıyla ısıl işleme tabii tutularak sterilize edilir. llgili emtiatar en az

12loC'de l00 dakikada sterilize edildikten sonra otoklavdan çıkarılır, yıkanlr ve kurulanır. Mekanik

kirlerinden ayrılan konserve kutular bombaj sürcsini tamamlanıncaya dek uygun koşullarda 2l günlük

bekleme süresine tabii tutulur. Bombaj süresi boyunca gerekli muayenelerin yapılabilmesi için düzenli bir

şekilde dizilimleıi sağlanacaktır.

a1 Rutubet % (m/m) en çok :

u1 Protein % (m/m) en az :

c1 Yağ % (m/m) en çok:
d) Tuz % (İnlm) en az-en çok:
e) pH en çok:
! Kalay mg/kg en çok;

Olacaktır.

75
l4
40
,-2
6.4
250

4.4 Mikroblyolojik Özeilikler
4.4.1 37'oC ve 55 oC da 2l gün yapılan inkübasyon sonrası, ambalajlarda sızıntı ve bombaj

göriİlmeyecektir
4.a.2 konservilerin inkübasyon öncesi ve sonrası ölçülen pH değerleri arasındaki fark 0,5,den fazla

olmayacaktır.
4.4.3 konserveler üretildikten sonra yiikleniciye ait depolarda 24 ,c dereceyi geçmeyen sıcaklıkta

2l gün bekletildikten sonra bombaj kontrolleri yapılarak uygun bulunması halinde sevk

edilecektir.

4.5 Toksikotojik Özellikler
4.5.1 Kutulanmış et

bulunmayacaktır.

konservelerinde Staphyloccal Enteretoksin ve Botulinum toksini

l

30r---___]
09 0l 2020 ]
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4.5.2 Yüklenici, g§rekli görmesi halinde numuneleri kurum personelİ tarafından aIınması koşulu ile
üretim sürecinde konserveleri Staphylococcal Enteretoksin ve Botulinum toksini anaIizine
gönderebilir.

4.6 Anıliz
4.6.1 Kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizler akredite resmi laboratuvarlarda

tarafından yaptırılacak, alınan raporlar Kurum'a teslim edilecektir. (Numune

laboratuvara gönderim aşmalaıı Kurum görevli personeli nezaı€tinde olacaktır,)

4.6.2 Et ve konserveler için yapılacak her türlü test ve analiz bedelIerinin tamamı

tanfından kaşılaıı:ıcaktır.
4.6.3 Ürctim tesisinde kullanılan içme ve kullanma suyu Ts 266,ya göre uygun olacaktır.

aylık yapılan analizlerle Kuruma ibraz edilecektir-

lan sıvı k m etln ndi suyu ve

YOklenici
alımı ile

yüklenici

Bu durum

a

Yüriir|ük Tarihi

09.01.2020

4.8.9 Etlersüzüldükten

4.7 Tekıik özellikler
4.7.1 Teslim edilen dondurulmuş etlerden her 100.000 kğından l00 kg alınarak +4 derece odadı

çözülmeye bırakılacal«, çözüıen etler tartıldıktan sonra oluşan fart çözündürme firesi oraıu

olarak belirlenecektir. Bu şkilde belirlenen çözündürme firesi oranlarının aritmetik ortalaması

alınarak nihai çözündürme fi resi belirlenecektir.

4.7.2 Madde 4.1.1,de verilen ölçüter dışındaki fiziksel boyutlardaki et oranı; konserve kuşbaşı için

toplam et kütlesinin %30' undan fazla olmamalıdır.

4.?.3 Ürctimin yapılacağı tesisin Kapasite Raporu, Tarım ve Orman Bakanlığlndan alınmıŞ konserve

yapımını İ"p*yun lşletme onay veya işIetme Kayıt Belgesi, Kırmızı Et lşleme onay Belgesi,

Helal Sertifikası olacaktır. Üretimin yapılacağı tesisin ISo 900l Kalite Yönetim Sistem ve

ISO 22000 Gıda Gtıvenliği Yönetim Sistem belgeleri olacaktır,

4.7.4 Kurum istediği sayıda personeli tlretim tesisinde denetim ve kontrol için görevlendirebilecektir.
yüklenici, üretimin t m aşamalarını görcvlendirİlen personele göstermekle müke Ileftİr.

4.8 Kutulımı, Ambalaj ve Etiketleme
4.8.1 Et konserveleri Kurumun yüklenici firmaya vermiş olduğu üretim planına görc 200, 800 ve

5.000 g'lık piyasa teamülü baskılı teneke kutularda olacaktır,

4.8.2 Gıda ile temas eden ambalaj malzemesi, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Maddeler
yönetmeliği ile bu yönetmelik kapsamında çıkarılan tebıiğlere uygun olacakttf.

4.8.3 Teneke konserve kutusu üzerinde kurumun vereceği ambalaj ve etiket tasar|mına göre

hazırlanmış baskı bulunacaktır, kutu kapak üzerinde rahat okunur şekilde, tirünün son kullanma

tarihi yazılacaktır.

4.8.4 Teneke konserve kutular et ürünlerine uygun laklı olacaktır,

4.8.5 200 ve 800 g,lık konserve kutu kapakları kotay açılabilir kapak olacalç tüm konserve kutuları

hermetik üretime uygun contalanacaktır.

4.8.6 Kutu etiket bilgileri, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine uygun olacaktır,

4,8.7 Bir kutu konservedeki net ambalaj ağırlığı, Kurumun vermiş olduğu üretim planına göre 200,

800 velveya 5.000 g olacakır.
4.8.8 Bir kutu konservede süzme ağırlık; kuşbaşı konserve için en az %80, kıyma konserve için en

azYo,l5 olacaktır. Bu oran etiket üzerinde belirtilen net miktar üzerinden hesaplanacaktır.
oluşacaktır.
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4.8.10

4.8.1ı

4.8.|2

4.8.13

4.8.14

4.8.15
4.8.16

Konserve haline getirilmiş etler, hermetik olarak kapatıImış teneke kutularda, usulüne uygun
olarak steril ediıerek dayanıklı hale getirilerek üretilecektir.
DoIum ve kapak kapatma işleminden sonra, konserve kutular otoklav yöntemiyle steril
edilerek, enaz36 ay raf ömrü olan dayanıklı konserve haline getirilecektir.
Konserve muayene sürecinde Kurumun talep edeceği her türltl test ve analiz bedellerinin
tamamı fiıma tarafından karşılanacaknr.
Nakliye ambalajlannda; 200 g için 48 kutu, 800 g için |2 kutu, 5.000 g için 4 kutu konserve
bulunacaktır.
Birim ambalajların ve nakliye ambalajların ıeknik özellikleri ve kutu tasarımları Kurum
tarafından yükleniciye verilecektir.
Ambalajlarda bombaj ve sızma problemleri olmamalıdır.
Teknik Şartnamedeki koşulları sağlamayan konserveler için doğacak zarara ilişkin tüm

sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

5. Muhıfıza ve Taşımı
5.1. Üretilecek konserveler Kurum tarafından belirlenmiş olan teknik şartnameye uygun oluklu mukavva

koliler içerisinde muhafaza edilccektir.
5.2. Oluklu mukawa koliler, paletlerde yükleme-bogltma ve nakliye sırasında ürüntl dış etkenlere karşı

koruyucu nitelikte karton köşbent ile çevrilmiş, streçlenmiş ve en az dört adet plastik strap (kuşk) ilc
sabitlenmiş olacaktır.
5.3. Etlerin muhafaza yerinden ürün işIeme yerine kadar nakliyesi yükleniciye ait olacaktır. Nakliye

sırasında soğuk zincirc uygun frigorifik araçlar kullanılacaktır.

6. Muayene ve Numune Alma
6.t. Üretilen konservelerden Muayene ve Kabul Komisyonunca aşağıda belirtilen oranlarda numune
alınacaktır.

6.2. Madde 6.1.'e göre alınan n unelerde du sal, fız ki rı yasa ln biyolojik ve toksikolojiks |,

analiz ve teknik özellikl tür.

partiden Alınacak
Numune Sayısı
(Adet Teneke)

Partideki Ambalıj
Sayısı (Koli)

2100

l0 t-200 3

420l.-440

644I-600

l360 l -2000

2|200l -7200

29'l2Y,4€fe<§|

415

Fı
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6.3.

6.4.

Duyusal ve fziksel muayene, üretimin yapıldığı veya ürünün depolandığı yerde yapılacaktır.

Süzme ağırlık, açılmamış kutunun 45oC dereceye ayarlanmış benmaride 20 dakika bekletilip,
açılıp 3mm göz açıklı elekte 2 dakika süzme işlemi gerçekleştirildikten sonra elek üstünde kalan
kısım tanılaral! net ağırlığa oranlanması ile hesaplanacakttr. süzme ağırlık Madde 4.2.6.'ya
uygun olacaktır.
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ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

800 GR.LIK sIĞıR xryrvu. ripi xoxsrnvn iı,B 800 GR.LIK srĞın «uşnışr
Tipi KoNsER\aE sATIş şARTNıırBsi

İşbu şartname, Et ve Süt Kurumu Genel Müdiirlüğü tarafindan satşa sunulmuş olan 800

Gr.lık Sığır l(yma Tipi Konserve ile 800 Gr.lık Sığır Kuşbaşı Tipi Konserve iiriiılerinin satış

koşullarını diiaenler. Şartnamede Et ve Süt Krırumu Genel Müdiirlüğü KURUM, satışa

kahlacak gerçek veya tiizel kişi ALICI olarak adlandınlacaktır.

r. SATIŞIN KoNUsU
Kurum tarafindarı iiıretilen 800 Gr.l* Sığır Kıyma Tipi Konserve ile 800 Gr.hk Sığır
Kuşbaşı Tipi Konserve i.iri.inlerinin teklif toplama usulü ile sahş işlemidiı. Söz konusu

iiriinlerin depolandığı yer ve miktaılar aşağıda belirtilmiştir.

sATlŞA sUNuıAN 8oo GR.tlK sıĞlR K|YMA TiPl KoNsERvE M|KTARı

GRUP
TEsLiMAT|

YAPACAK KOMBiNA

K|YMA
KoNsERVE

Mi|(TAR (ADETI

|+-%tO|

1 ADANA

ADANA

336.50o
ERzuRUM
ERziNcAN

2 DENızLi 877.000

5iNcAN

sAKARYA

588.5005iVAs
YozGAT

iSTANBuL

TOPLAM MlKTAR 1.802.1o0
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sATlşA SUNUı-AN 8oo GR.tlK slĞlR KUşBAş| TiPi KoNsERvE
MiKrARl

GRuP
TESLİMATİ
YAPAcAK
KoM8iNA

KuşBAşl
KoN5ERVE

MiKTAR (ADET)
(+_%10)

1 ADANA

ADANA

198.550
ERzuRUM
ERziNcAN

AĞRl

2 DENizLi DENizLi 387.000

3 5iNcAN

sAKARYA

207.800
slNcAN
YozGAT

ısTANBUt

ToPtAM MIKTAR 793.350

2. MALIN cİNsİ
800 Gr.lık Sığır Kıyma Tipi Konserve,
800 Gr.lık Sığır Kuşbaşı Tipi Konserve,
Söz konusu iiriinlerin evsafi ekleki teknik şartnamede belirtilmiştir.

3. SATILACAKMALINGöRÜLMESi
Talep edilmesi halinde söz konusu i.iriinler, ilgili işyerlerimiz depolanndan görülebileceği
gibi bedeli ödenmek ilzere nrımrıne alnabilecektir.

4. EVRAKLARIN TESLİM EDiLECEĞi YER VE TEKLİFLERİN VERiLECEĞİ
soN TARiH
İstenilen evraklar kapalı zarf içerisinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdülüğiine tevdii
edilecektir.
Kurumun adresi: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇi BLOKLARI MAHALLESi MUHSiN YAZICIOĞLU CADDESi No:51/B 06530
vüztıNcü YIL ÇANKAYA/ANKARA
Tekliflerin verileceği son tırihı 30l|212021 Saat:14.00'e kadardır.

5. TEKLİF,VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE ŞARTLAR
a. isteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaralan ile

faks numarası) bildirir imzalı-mühiirlü beyan
b. İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya

Meslek Odasına üyelik belgesi,
c. İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren

güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve
nüfuz cüzdanı fotokopisi

t21
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d. Vekdleten sahşa katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noteı
onaylı vekaletname, vekile ait nüfus ciizdanı fotokopisi ve noter onaylı imza
beyannamesi

e. Geçici teminat (nakit (banka dekontu) veya teminat mektubu)
f. Satış şartnamesi (imzalı ve kaşeli)
g. Talep formu (imzalı ve kaşeli)

6. TEKLiF VEREMEYECEK OLANLAR
Aşağıdaki şahıslaı doğrudan veya dolaylı olaıak, Alıcı velveya Alıcı'nın darrışmanr veya
temsilcisi sıfatıyla başvuru yapaırıazlar.
a. Krırum personeli ile bunlann eş ve çocuklan;
b. 2S86 sayılı Devlet İhale Karıunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlaı

gereğince geçici veya siirekli olaıak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklaıımış olaıılar
ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize
suçlardan dolayı hiikümlü buluıanlar.

c. Kurum ile ewelce yaptıklan işlerde güvene layk olmadıklan saptanmış olanlar ile
haksız uluşmazhk çıkararak, Kurum'u zarara uğratrnış olanlar.

7. TEMiNAT
a. Geçici Teminat: Ahcılar, fiyat teklifı verdikleri iirtini.irı toplam tutannrn %3 (üç)'ü

kadar en az 3 (üç) ay siireli geçici teminat vereceklerdir.

b. Kesin Teminat: Fiyat teklifi/teklifleri uygun bulunan Alıcı/Alıcılar, sözleşme imza

aşamasında fıyat teklifi verdiğVverdikleri ilriini.in toplam futarının %6 (altı)'sı kadar en

az 6 (altı) ay siireli kesin teminat vereceklerdir.

c. Mal Bedeli Teminatı: Sözleşme imza tarihinden itibaren en az 6 (ay) siireli olmak

kaydıyla yapılacak olan vadeli satışlaıda mal bedeli tutannrn %10 (on) fazlası kadar

ınal bedeli teminatı alınacaktrr.

d. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

a. Ttirk Lirası.
b. Teminat mektubu.

Nfit olarak verilecek teminatlar aşağıda belirtilen Kurum hesaplanna yatrnlacaktır.

(KURUM HESAP NOİ ET VE SÜT KURUMU GENEL İUÜ»ÜnİÜĞÜ ZİRAAT
BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ: TR 30 0001 0017 4536 26|3

0764 5g,) VEYA (VAKIFLAR BAiıKASI AI{KARA ÇETiN EMEÇ ŞUBESİ: TR 17

0001 5001 5800 7289 9878 82)

8. TEMiNATLARINiADEsi:
Teklif fiyatlan uygun bulunmadığı için sözleşme imzalaıımayacak firmalann geçici

teminatlan iade edilecektir. Aync4 sözleşme imzalanan Alıcı/Alıcılann kesin teminatlan

alındıktan sonra geçici teminatları iade edilecektir. Kurumla sözleşme imzalayan Alıcı'nın
satışl yapılacak ürünleri almaktan vazgeçmesi, yükümlüliiklerini yerine getirmemesi

halinde ise kesin teminatl gelir kaydedilir.

9. TEKLİFLERiN YAPILMASI VE TEKLiFLERiN DEĞERLENDiRiLMESi;
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a. Teklifler tek bir grup için verilebileceği gibi, gruplann tamamı
verilebilecektir.

b. Teklifler TL/ADET (kutu) iDerinden verilecektir.
c. Ahcılaı sadece teminatı yatınlaıı gruplar için teklif verebileceklerdir.
d. Verilen tekliflerin eşit çıktığı durumlaıü yeniden teklif istenecektir.

için de

l0. ÖDDME şARTLARI
ı. Ahcı iiriln bedelini peşin ödeyerek veya ödeme siiresi 30 (otuz) gilnü geçmemek ve mal

bedeli teminatı vermek şartıyla da fınaıısman faıkı hesaplanmaksızın vadeli olarak da satın

alabilecektir. Kıedi kartı (tek çekim) ile yapılaıı ödemeler de peşin ödeme olaıak
sayılacaktır.

b. A|ıcının teklifinin uygun bulunması halinde, Kıırum tarafındarı iadeli taahhütlü Alıcıya
yapılaıı tebligatın teslim alınmasınr müteakip 5 (beş) iş giinü içerisinde sözleşme
imzalanır.

c. Alıcı sözleşmeye davet edilmesine rağmen sözleşme yapmak iizere siiresi içerisinde
gelmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilir.

11. MALIN TEsLİMi
a. Satış ve teslimatlar işlemleri ESK Kombina Müdilrliikleri tarafindan yapılacak ve

teslimat noktasındaki sayrm esas alrnacaktır.
b. Teslimat, işyeri depolanndan yapılacak; sayım ve yiikleme işlemleri Kurum personeli

tarafından gerçekleştirilecek olup Alıcı sayım, teslimat ve belgelendirme esnasında
yetkili elemaııınr görevlendirecektir.

c. Ürtln teslimatı talep edilen iiriin adediniı sayım işlemi ve ödemesi yapıldıktan sonra
gerçekleştirilecektir.

d. Satış gerçekleştikien sonra Ahcr iiriiniin kalitesine itiraz edemeyeceği gibi iiriin iadesi

talebinde de bulunamayacalıiır. Teslimattan sonraki bütiin masraflar Alıcıya aittir ve

Kurum bu konuda herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
e. Kıırum hesaplanna bedeli yatınlarak satışları gerçekleştirilmiş olan iiri.inlerin

teslimatlan, sözleşme imza tarihinden sonıa en fazla 60 (altmış) gün içerisinde
gerçekleştirilecekiir. Bu siirenin geçmesi halinde geçen siire kadar finansman ve

depolama ücretleri, Kurumun yiirürlilkte olan Depoculuk Hizrnetleri Ücret Tarifesi
iizerinden tahsil edilir. Aynca; finarısmaıı masraflan ve depolama ücıetleri
uygulanmasına rağmen malların depoda bekleme siiresi sözleşmenin imza tarihinden

itibaren 120 (ytlzyirmi) giinü geçemez.

f. Bu stirenin 120 (yiğirmi) gi.inü geçmesi dıırumunda; ilave süre verip vermemekte
Kurum yetkili olup, ilave siire verilmemesi halinde Alıcının teminatından öncelikle
Kurumun yürürliikte olan Depoculuk Hizmetleri Ücret Tarifesi iizerinden finansman
masraflan ve depolama ücretleri tüsil edilir. Ödemenin yapılmaması halinde, mal
bedeli alacağının hukuki yollardan tahsili cihetine gidilecektir.
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12. DİĞER HUSUSLAR:
a. Ahcılann müracaatlarında açık adreslerini, e-mail adreslerini, faks ve telefon

numaralannı hatah olarak vermeleri, bu iletişim bilgilerinde mtiıacaattan sonra
değişiklik olması, yeni iletişim bilgilerinin Kuruma bildirilmemesi ve/veya
postadaki/kuryedeki gecikmeler nedeniyle teklif sahibine tebligatm geç ulaşmasından
ya da hiç ulaşmamasrndan Kurum sorumlu değildir. Alıcı, bu şartnamede yer alaıı
adresini kanuni ikametgah edindiğini beyan eder. Sözü geçen adrese yapılacak
tebligatın şüsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa bile tebligatın iade
edilmeyip Tebligat Kanunu'nun 2l. maddesinin uygularımasını kabul edeı. Adresinin
değişmesi halinde, yeni adresini noter vasıtası ile Kurum'a bildirir.

b. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığından, üriinlerin satışınr yapıp
yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişilere, kıırum veya kuruluşlara satış
yapmakt4 satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmakta veya iptal etmekte

serbesttir. Kurumuı teklif alındıktarı sonra satıştan vazgeçmesi halinde, Alıcınrn
yatrmlş olduğu teminat kendisine iade edilecektir. Alıcı, teminaün yatınlmasıyla iade

edilmesine kadar geçen si.ireye ait füz, tazırıiııat vb. herhangi bh talepte

bulıınmayacakiır.
c. Kurum, teminat bedelini yatırmtş olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği Alıcının

satış ve ihalelere katılımına izin verıneme, ahş yapmama veya tekliflerini iptal etme

yetkisine sahiptir.
d. Saüş yöntemini Kurum beliıler. Kurumun satış yöntemini değiştirme hakl« saklıdır.
e. Kurumun işbu hiikilmlerden doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullaıımaması ya da

kullaıımakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez.

f. Alıcı, Mücbir Sebepler dışında satışın bozrılmasmı isteyemez Ahcı, herhaııgi bir
nedenle teklifinden vazgeçtiği takdirde yatınlan teminat iade edilmez, aynca hiçbir
ihtar ve ihbara hiikifun almaya gerek olmaksızın teminat tutan Kurum tarafından gelir
kaydedilir.

g. Ahcı, satış şaıtnamesinde istenen tiim bilgileri doldurup şartnamenin her sayfasını
imzalayacaktır.

h. Alıcı, işbu hilkiiırnleri görüp, okuyup incelediğini ve içeriğini arılayıp, tiim hiiktlmlerini
kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yüarıda bilgileri bulunan iiriinleri belirtilen şartlar çerçevesinde satın almayı teklif ve
taahhüt ediyorum.
TARiII :

ADI,SOYADI :

TicARETüİwı,ıı :

ADRES :

TEL :irvızı :
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KEsiN/GEçici rrıvrixır MEKTuBu

No

ET vE süT KuRuMu GENEL MüDtIRLüĞü
ANKARA

Kurumunuzca satışı yapılan .........adet....... ilrilniViirilnlerinin alımı için (isıeHinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı) hın kesirı/geçici teminat tutan olan
(TL) (bankının adı) gararıti ettiğinden, kesirı/geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hiiküm ve adı geçenin iznınr
almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun alııbet ve kanııni sonuçlan dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutan

ilk yazılı talebiniz iDerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve

tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen giiııılere ait karıuni faizi ile birlikte
ödeyeceğimizi (Bankaııın adı)'nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatryla ve

(Bankanın adı) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu .,.l....l20.. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadaı elimize
geçecek şekilde tarafınrzdan yazıh taı:zim talebinde bulunulmadığı takdirde hiikiimSilz
olaca}iır.

@ankaııın adı)

@anka Şubesinin adı)
(Banka yetkilisinin isim, unvan ve imza)


