
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 
Kasa Makbuzu Basım İşi Şartnamesi 

MADDE 1 TANIMLAR 
ETO –ODA: Eskişehir Ticaret Odası (2 Eylül Caddesi No:28/6 ESKİŞEHİR) 
FİRMA: Teklif veren yükleniciyi 
 
MADDE 2. HİZMETİN TANIMI 
ETO’NUN departmanlarında kullanılmak üzere 50.000 adet 5,5”x 24cm ebadında oto kopili 3 
nüsha Tahsilât Makbuzu basım işidir. 
 
MADDE 3.HİZMETİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
TAHSİLÂT MAKBUZU 
a-5,5”x 24 ebadında (oto kopili 3 nüsha) sürekli form olacak olup sürekli form kağıt olacaktır. 
Basılacak sürekli form firma tarafından temin edilecektir. 
b-Seri ve Sıra takip edecek olup A serisi 350001 den başlayarak 400000 numarasında sona 
erecektir. 
c-Baskı 2 renk olacaktır 
d-Basılı evraka ilişkin çalışmalar ETO tarafından hazırlanarak ihaleyi alan firmaya elektronik 
ortamda sözleşme tarihinde teslim edilecektir.   
 
MADDE 4. İHALENİN ŞEKLİ 
İhale kapalı zarf usulünde yapılacak olup, teklif veren FİRMALAR arasında en uygun teklif sunan 
FİRMA’YA ihale edilecektir.  
 
MADDE 5. TEKLİF VERME SÜRESİ, ŞEKLİ VE  İHALE TARİHİ  
Teklif verecek FİRMALAR aşağıdaki hazırlayacakları tekliflerini, en geç 02.10.2017 Pazartesi 
günü saat 11.00’e kadar, teklifleri kapalı bir zarf içine koyarak kapatılacak ve üzerine teklif 
sahibinin adı-soyadı, unvanı, yasal adresi ve “Teklif Zarfı” ibaresi yazılarak ETO Evrak Kayıt 
Memurluğuna kayıt numarası almak suretiyle teslim edeceklerdir. 
Geç teslim edilen tekliflerin değerlendirmeye alınmamasından ötürü ETO sorumlu tutulamaz. 
Posta yoluyla teklif verilemez. Teklifler, bedel, süre ve İdari yönden değerlendirilip 
sonuçlandırıldıktan sonra ihale sözleşmesi imzalanacaktır. 
  
MADDE 6. TEKLİF VERME KOŞULLARI  
5174 sayılı kanun hükümleri uyarınca ETO ya kayıtlı üye olmak ve üyeliğinin faal olarak 
devam ediyor olması gerekmektedir. 
 
MADDE 7. TESLİMAT, TESLİMATTA GECİKME VE ÖDEME ŞEKLİ 
ETO ve FİRMA arasında imzalanan sözleşmeyi takiben 5 gün içerisinde firma ETO’nun talep 
etmiş olduğu yere basılı ürünleri teslim edecek olup, teslimat tarihini takip eden en geç 7 gün 
içerisinde ETO ödemeyi firmanın banka hesap numarasına yâda vezneden nakden ve 
tamamen ödeyecektir.  
Teklif edilen süre içerisinde basılı evrakların teslim edilememesi halinde geciken her gün için 
ihale toplam bedelinin(KDV hariç) % 1 i oranında ceza kesilecektir. FİRMA bu uygulamaya 
hiçbir şekilde itirazda bulunamaz 
 
  
MADDE 8. TEKLİF SAHİPLERİNİN TEKLİFLERİNDEN VAZGEÇEMEYECEKLERİ 
Teklif sahipleri, ihale sonuçlanıncaya ve ihale sonuçları kendilerine bildirilinceye kadar 
tekliflerden vazgeçemezler ve tekliflerinde değişiklik yapılmasını isteyemezler.  
  
 
 
 



MADDE 9. TEKLİF İSTEMENİN BAĞLAYICI OLMADIĞI 
Teklif isteme ve teklif alma ETO’yu hiçbir yükümlülük altına sokmaz. ETO, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir. 
 
MADDE 10. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ  
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar Teklif Sahiplerine aittir. ETO, 
ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, Teklif Sahiplerinin üstlendiği bu masraflardan dolayı 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  
 
MADDE 11. İHALENİN İPTALİ İLE İLGİLİ ETO’NUN SERBESTLİĞİ 
a-.ETO, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi istediği her zaman ve ihalenin herhangi bir 
aşamasında hiçbir sebep göstermeksizin iptal edilebilir. 
b- Bu durumda, ihalenin iptal edildiği ETO’nun uygun göreceği şekilde duyurulur.  
c-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün dosyalar reddedilmiş sayılır ve başvurular 
değerlendirmeye alınmaz. 
d-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle teklif sahipleri ETO’dan herhangi bir hak, alacak, zarar ve 
ziyan talebinde bulunamaz. 
 
MADDE 12. İHALEYE KATILAMAYACAKLAR 
Aşağıda nitelik ve özelliklere sahip olanlar ihaleye katılamazlar. 
 ETO’ya kayıtlı olmayanlar.  

  
MADDE 13.  YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:  
  
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  
b) Teklif Sahiplerini tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, Teklif Sahipleri ile anlaşma 
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda 
bulunmak.  
c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  
d) İhalede birden fazla teklif vermek.   
  
   
MADDE 14.VERGİ, RESİM VE MASRAFLAR 
İhale kararına ve sözleşmenin akdine ait bütün vergi, resim, harç ve sair masraflar teklif sahibi 
FİRMAYA aittir. 
  
MADDE 15. ANLAŞMAZLIK HALLİ 
Her türlü anlaşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.  
 
İşbu şartname 3 sayfa 15 maddeden ibaret olup, ETO 4734 SAYILI KAMU İHALE 
KANUNU hükümlerine tabi değildir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odamız birimlerinde kullanılmak üzere Kasa Makbuzu basım işi odamız üyesi firmalardan teklif 
almak sureti ile yaptırılacaktır. 
 
Teklif vermek istemeniz halinde ekli şartname hükümleri uyarınca Fiyat Teklif Mektubu Formuna 
uygun olarak fiyat tekliflerinizin 02.10.2017 Pazartesi günü saat 11,00’e kadar odamız evrak 
kayıt memurluğuna teslim edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.  
 
 
 
Saygılarımla; 
 
 
  Ali VAROL 
Genel Sekreter 
 
 
 
E K L E R İ 

1- Eskişehir Ticaret Odası Kasa Makbuzu Basım İşi Şartnamesi 
2- Fiyat Teklif Mektubu Formu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

FİYAT TEKLİF MEKTUBU 
 

Eskişehir Ticaret Odasına ait 5,5”x24 ebadındaki kasa makbuzu teknik 
şartnamedeki hükümler doğrultusunda aşağıdaki fiyattan yapmayı kabul ve 
taahhüt ederim/ederiz…./…./2017 
 
 
 
 
             FİRMA  
        KAŞE-İMZA 
(imza sahiplerinin ad ve soyadları yazılacaktır) 
 

 
 

 
 
KASA MAKBUZU 
 
Birim Fiyatı ………..…TL/ADET /Toplam Fiyat(x 50000) ………….… TL dir. 
 
 
 
Fiyata KDV dâhil değildir. 
 

 

Not: Tüm evraklar firma tarafından kaşe imza yapılarak kapalı zarfta teslim 
edilmesi gerekmektedir. 


