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TEKLİF MEKTUBU
Odamız tarafından aşağıda belirtilen özelliklerde Kargo Dağıtım hizmeti alımı yapılacaktır. Tekliflerin
10.01.2019 Perşembe saat 12:00'ye Odamız Evrak Kayıt birimine ulaştırılması rica olunur.

Ali VAROL
GENEL SEKRETER

5 ana madde ve 14 alt maddeden oluşan “Eskişehir Ticaret Odası Kargo Dağıtım Hizmeti Şartnamesi”
tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.
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KDV Hariçtir.
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1-TANIMLAR
ETO: Teklif konusu işi yaptıracak olan Eskişehir Ticaret Odasını ifade eder.
YÜKLENİCİ: Teklif konusu işi üstlenmek üzere teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
ÜYE: Eskişehir Ticaret Odası üyelerini ifade eder.
GÖNDERİ: Eskişehir Ticaret Odası tarafından üyelerine, ilgi kurum ve kuruşlara gönderilen tebligat, davet, sicil
gazetesi, ajanda, takvim, davetiye, mektup, tebrik, duyuru vb. kargoları ifade eder.

2-Teklif İş Konusu
Teklif konusu iş; ETO üyelerinin, oda sicilinde tescil ettirdikleri işlemlerin ilan edildiği sicil
gazetelerinin, tüm üyelere gönderilecek aidata ilişkin tebligatların (yaklaşık 15.000 adet), ETO’nun
düzenleyeceği her türlü etkinlik ve organizasyonun duyuru ve davet mektuplarının, ETO’nun üyeleri adına
hazırlattığı her türlü ajanda, takvim vb. hediyelerin, ETO dergisinin (13.000 ila 18.000 adet arası) ve diğer
yayınların, dini-milli bayramlar ve diğer özel günler için hazırlanan tebrik ve çağrı mektuplarının ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere her türlü materyalin şehir içi ve şehir dışında bulunan tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer özeltüzel kişilere dağıtılması işini kapsamaktadır.

3-Hizmet Alımına İlişkin Bilgi ve Şartlar
1- ETO, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından söz konusu teklif alma işlemini yapıp
yapmamakta, teklif alma işlemini durmakta ve herhangi bir neden açıklama zorunluluğu olmaksızın dilediği
Yüklenici ile sözleşme imzalamakta serbestisi bulunmaktadır. Teklif verenler, işbu hususu peşinen kabul
etmekte olup aksini ileri sürerek herhangi bir itiraz ve hak talebinde bulunmayacaktır.
2- Teklif verenler, işbu Şartnamenin tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılmaktadır.
Sözleşme sürecinde Şartnamede yer alan şartlar müzakere sürecinin konusu olmayacak ve teklif veren
tarafından maddeler üzerinde herhangi bir değişiklik/iptal talep edilemeyecektir.
3- Teklif verecek tüzel kişilerin, şirket ana sözleşmelerinde taşıma, kargo ve kurye işi yapabileceklerine dair

düzenleme bulunması gerekmektedir.
4- Teklif verenlerin, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca; P1 Yetki Belgesi (Şehir içi dağıtım için), P2 Yetki
Belgesi (Yurtiçi dağıtım için) ve G3 Yetki Belgesi (Yurtiçi kargo taşımacılığı acentelik yapacaklar için) sahibi
olması ve bu belgeleri teklif aşamasında ibraz etmesi gerekmektedir.
5- Teklif verenlerin, bağlı oldukları ticaret odasındaki sicil belgelerini, şirket faaliyetleri ve referansları hakkında
ayrıntılı sunumlarını, dağıtım ve tasnif için yeterli işyerine sahip olduğunu gösterir belgeleri (tapu kayıtları veya
kira sözleşmeleri), dağıtımda kullanılacak araç sayısını, dağıtım ve operasyonda çalışmak üzere kaç kişi
istihdam ettiğini gösterir belgeleri teklif sırasında ibraz etmesi gerekmektedir.
6- Teklif verenler, fiyat tekliflerini ağırlık üzerinden verecek olup, gram aralıkları teklif mektubunda belirtilecektir.
7- YÜKLENİCİ dağıtım adedi 0-1000 arası olan gönderilerin teslimini 4 gün, 1001-3000 arası olan gönderilerin
teslimini 6 gün, 3001-5000 arası olan gönderilerin teslimini 8 gün, 5001-7000 arası olan gönderilerin teslimini
10 gün, 7001-10000 arası olan gönderilerin teslimini 12 gün, 10001-13.000 arası olan gönderilerin teslimini 14
gün, 13.001-18000 arası olan gönderilerin teslimini 16 gün içinde tamamlamayı taahhüt eder.
8- Tüm teslimatlar imza karşılığında ilgili üyeye veya üyenin işyerinde daimi çalışana, ilgili kurum ve kuruluşlarda
ise gönderi teslim almaya yetkili kişiye yapılacaktır.
9- Teslimat sürecinde dağıtımların ETO tarafından online olarak takip edilebilmesi esastır. YÜKLENİCİ
kullanacağı teknolojik altyapı ile dağıtım süreçlerini anlık olarak ETO ile paylaşacaktır. Söz konusu alt yapı
YÜKLENİCİ tarafından, ETO’nun uygunluk onayı vermesi şartı ile ETO’da gösterilen birimlerde/ bilgisayarlarda
kurulacak ve bu yazılımın nasıl kullanılması gerektiğine dair eğitim verilecektir.
ETO, kullanılacak yazılım ile dilediği zaman YÜKLENİCİ elemanının hangi üyeye ne zaman gittiğini, gönderiyi
kime ve ne zaman teslim ettiğini görebilecek, teslimat esnasında çekilen işyeri fotoğrafına ve/veya teslimatın
gerçekleştiği konum bilgisine ulaşabilecektir.
10- Gönderilerin ETO’dan veya ETO’nun belirleyeceği bir adresten teslim alınması, taşınması, yüklenmesi,
indirilmesi, muhatabına teslim edilmesi ile zarflama, paketleme ve etiketleme işi YÜKLENİCİ tarafından
yapılacaktır.
11- Her hafta pazartesi günü bir önceki haftaya ait dağıtım raporları/teslimat bilgileri ETO tarafından bildirilen mail
adresine online olarak gönderilecektir.
YÜKLENİCİ elemanlarının ETO tarafından verilen adrese gitmesine rağmen gönderiyi herhangi bir nedenden
dolayı teslim edememesi halinde ise teslim edilememe sebebi anlık olarak kurye elemanı tarafından siteme
girilecek, ETO eş zamanlı olarak bu bilgiye erişebilecektir.
12- ETO’nun verdiği gönderi adresinin yetersiz ya da yanlış olması dışında gönderinin, 3. Maddede belirtilen
süreler içinde teslim edilmemesi halinde YÜKLENCİ, geçen her gün için ilgili dağıtım bedelinin %1’i oranında
cezai şart ödemeyi kabul eder. Gönderinin teslim edilmemesi, kaybolması ya da hasarlı bir şekilde teslim
edilmesi halinde bundan kaynaklı her tülü hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.
YÜKLENCİ, ETO’nun ve/veya üyelerinin yukarıda bahsedilen durumlardan dolayı doğrudan veya dolayı
olarak uğradığı her türlü zararı herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ETO’nun yazılı ilk talebi ile üç iş
gününde ETO’ya ödemeyi taahhüt eder. ETO’nun, YÜKLENİCİ’nin haksız fiilinden kaynaklı her türlü zararına
karşılık olarak sözleşmede düzenlenecek olan cezai şart ve fesih hakkını kullanma hakkı saklıdır.
13- YÜKLENCİ, ilgili sözleşmenin imzalanması halinde ETO’ya 50.000,00-TL (EllibinTürkLirası) tutarında ETO’nun
belirlediği şekilde nakdi teminat ya da teminat mektubu vermek zorundadır.
14- YÜKLENİCİ, her ay sonunda ilgili ayda yapılan gönderilerin listesini kesmiş olduğu fatura ekinde ETO’ya ibraz
edecektir. ETO fatura bedelini faturanın ibrazını takip eden 10 iş günü içinde ETO veznesine nakit olarak ya da
YÜKLENİCİ’nin belirtmiş olduğu banka hesabına ödeyecektir.

4-TEKLİF VERİLİŞ ŞARTLARI VE ZAMANI
Teklifler en geç 10.01.2019 saat 12:00'a kadar ETO (İstiklal Mh. İki Eylül Cd. No:28/6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR),
Evrak Kayıt Birimine elden veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde ulaştırılacaktır. Zarfın üzerinde “ETO Dağıtım İşi
Teklifi” yazması, zarfın üzerinde firmanın kaşesinin ve yetkili imzasının olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra
teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli
olacaktır. Teklifler ETO tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif verenler ETO’ya davet

edilecektir. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif verenlere bildirilecektir.

5-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
ETO ile kendisinden
hizmet
alınması
anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

kabul

edilen

YÜKLENİCİ arasında

Sözleşme 12 ay için yapılacaktır. Ancak ETO 1 (bir) ay öncesinden haber vermek kaydı ile sözleşmeyi tek
taraflı olarak gerekçe göstermek zorunda olmaksızın fesih etmekte serbest olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı
mutabakatı ile uzatılabilecektir.
YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 gün içerisinde dağıtım hizmeti vermeye hazır olacaktır.
Sözleşmeden doğan her türlü vergi ve yasal yükler YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
YÜKLENCİ sözleşmeyi üçüncü kişilere devredemeyecektir.
ETO, YÜKLENİCİ ’ye karşı sözleşme ve bedeli dışında hiçbir maddi ve yasal yükümlülüğe sahip olmayacaktır.
Bu şartnamenin ve yapılacak olan sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar Eskişehir Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu şartname 5 ana madde ve 14 alt maddeden ibarettir.
Bu ihale şartnamesi ve eklerin tamamını okudum. Aynen kabul ediyorum.

FİYATI VEREN TİCARİ İŞLETME
KAŞE VE İMZASI

