ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.

Sayı

: 19913

Konu :

03.12.2020

Bayrak Direği Alımı Hk

Sayın Üyemiz,

Odamızın ihtiyacı olan Bayrak Direği Alımı teklif almak sureti ile yapılacaktır.
Tekliflerinizin en geç 10.12.2020 Perşembe saat 12:00'ye kadar Odamızın online
ihale sistemine girilmesi rica olunur.
İhaleyle ilgili teknik sorular, yer görme vb. ihtiyaçlar için Süleyman Eroğlu’na (532
273 11 30) ulaşabilirsiniz.
ETO Online İhale Sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımla,

Ali VAROL
Genel Sekreter
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TEKLİF MEKTUBU

SATIN ALINACAK MALZELEME
SIRA
NO

1

2

MALZEMENİN ADI

MİKTAR (ADET)

12 mt. Uzunluğunda dairesel kesitli veya sekizgen
bayrak direğinin tüm ekipmanlarıyla birlikte montaj
dahil teslimi

BİRİM FİYATI (TL)
(KDV HARİÇ)

TOPLAM TUTAR
(TL)
(KDV HARİÇ)

2

10 mt. Uzunluğunda dairesel kesitli veya sekizgen
bayrak direğinin tüm ekipmanlarıyla birlikte montaj
dahil teslimi

4
TOPLAM
Tarih : .../.../2020

Adres

: ...........................................................................................

İlgili Kişi

: ............................................................................................

Telefon

: .............................................................................................

Faks

: .............................................................................................

E-Posta

: ......................................... @................................................

Teklif mektubunu, uygulamanın yapılacağı alanın mevcut durumunu ve işbu teklif mektubunu aynen
kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA/KAŞE/İMZA
Ad Soyad (İmzalayan Kişi)
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BAYRAK DİREĞİ SATIN ALMA
SÖZLEŞMESİ
Bu şartnamede ;
1.

Eskişehir Ticaret Odası, İDARE,

2.

İhalenin kazananı İSTEKLİ olarak anılacaktır.

Madde 1. Kapsam
Bu şartnamenin konusu, teklif mektubunda listesi sunulan bayrak direklerinin satın alınmasıdır.

Madde 2. Teklif Mektubunun Verilmesi
Teklif Mektubunda ;
2.1.

Şartnamenin okunup kabul edilmesi,

2.2.

İrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi,

2.3.

Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

2.4.

Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi, gerekmektedir.(En az 15 gün olmalıdır.)

2.5.

Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Madde 3. İhalenin Sonuçlanması
Bildirimler, İSTEKLİ tarafından ihale sonuçlandıktan sonra www.etonet.org.tr adresinden yapılır. Verilecek
teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar istekliye firmaya
aittir.
Madde 4. Şartnamede Değişiklik Yapılması
Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak
bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.
Madde 5. Satınalmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
5.1. YÜKLENİCİNİN gerekli gördüğü veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi
mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde veya herhangi bir başka nedenle
satın alma saatinden önce satın alma işi iptal edilebilir.
5.2 Satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri tamamen ya da kısmen
reddederek satın almayı iptal etmekte / kısmi olarak gerçekleştirmekte ya da bölerek farklı isteklilerden
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satın almakta serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez.
5.3. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
5.4. Satın almanın iptali isteklilere sms ortamında ve www.etonet.org.tr adresinden bildirilir.
Madde 6. Teslim Süresi ve Yeri
6.1. Hizmetin belirtilen yerde sunulması İSTEKLİYE aittir. Verilecek tekliflere montaj dahil olacak, teklif
verenler, montaj yerinin mevcut durumunu kabul etmiş sayılacaklardır.
6.2. Gecikmenin, İDARECE sebebiyet verdiği hallerden veya mücbir* sebeplerden kaynaklanması
durumunda gecikilen süre kadar teslim süresi uzatılır.
(* Mücbir sebepler ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari
makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzeri vasıtası ile
yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilecektir.)
6.3. Ürün ve hizmetlerin teslim yeri Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yerleşkesidir.
Madde 7. Teknik Özellikler
7.1. Malzeme ST37 veya TS2162 çelik sacdan üretilecektir,
7.2. Direkler TSE 914 – ISO 9001 standardında daldırma galvenez ile kaplanacaktır (en az 5 yıl paslanmaya
karşı garantili olmalıdır),
7.3. Direklerin malzeme et kalınlığı 4 mm’den az olmamalıdır,
7.4. Direk kesitleri dipten 190-210 mm ile başlayıp 75-80 mm üst çapta bitmelidir,
7.5. Tepede sonsuz 360 derece dönerli Türk Bayrağı tepesinde alem ve içten paraşüt ipli olarak makaralı
sistemde çalışır vaziyette teslim edilmelidir,
7.6. Direğe uygun bağlantı ankrajı, taban bağlantı aparatlarıyla birlikte eksiksiz teslim edilmelidir,
7.7. Direkler 140 km/h ile 160 km/h rüzgar hızına dayanıklı olmalıdır.

Madde 8. Ödeme
İDARE, hizmetin tamamının istekli tarafından sağlanması neticesinde en geç 15 işgünü içerisinde ödemeyi
isteklinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır.
Madde 9. İhtilafların Çözümü
Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir
Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir.
İDARE Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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