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Sayı : 16264 16.09.2020 

Konu : Granit Yapım İşi Hk  

 

 
 
 

Odamızın ihtiyacı olan Granit Yapım İşi teklif almak sureti ile yapılacaktır. İhale 
sürecine ilişkin sorular Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi Teknik Yöneticisi Süleyman 
Eroğlu’na yöneltilebilir. (Tel: 0532 273 11 30)  

Tekliflerinizin en geç 21.09.2020 Pazartesi saat 12:00'ye kadar Odamızın online 
ihale sistemine girilmesi rica olunur.  

 

ETO Online İhale Sistemine ulaşmak için tıklayınız. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Üyemiz, 

 Saygılarımla, 

  

 Ali VAROL 

 Genel Sekreter 

http://www.etonet.org.tr/Yonetim/OnlineIhale.aspx?Id=33
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TEKLİF MEKTUBU 

 

  

SIRA 

NO 

MALZEMENİN ADI MİKTAR/BİRİM 

BİRİM FİYATI 

(TL) 

 (KDV HARİÇ) 

TUTARI (TL) 

(KDV HARİÇ) 

1 
 Aksaray yaylak granit, fırçalı yüzey (yakılmış) 
(özellikleri şartnamede belirtilmiştir.)  
2 cm kalınlığında 

550 m
2  

(+-%10)  
  

2 
Aksaray yaylak granit, fırçalı yüzey (yakılmış) 
(özellikleri şartnamede belirtilmiştir.)  
3 cm kalınlığında 

550 m
2  

(+-%10) 
  

3 Şartname doğrultusunda uygulama (işçilik) 
550 m

2
 

(+-%10) 
  

                                        Tarih : .../.../2020 

Adres :  ...........................................................................................  

İlgili Kişi :  ............................................................................................ 

Telefon :  ............................................................................................. 

Faks :  ............................................................................................. 

E-Posta :  ......................................... @................................................ 

Teklif mektubuna ekli 8 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve 

taahhüt ediyorum.       

 

 

        FİRMA/KAŞE/İMZA  

Ad Soyad (İmzalayan Kişi) 
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GRANİT YAPIM İŞİ 

ŞARTNAMESİ 

 

Bu şartnamede ; 

1. Eskişehir Ticaret Odası, İDARE, 

2. Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ olarak 

anılacaktır.  

 

Madde 1. Kapsam 

1.1. Bu şartnamenin konusu, teklif mektubunda listesi sunulan inşaat malzemelerinin satın alınmasıdır. 

Madde 2. Alınacak Ürün ve Hizmetin Özellikleri 

2.1. Kullanılacak granit Aksaray Yaylak (ya da Bergama gri de değerlendirmeye alınacaktır.) renk olacaktır. 

2.2. Granitler 30 cm en, serbest boy (60 cm – 80 cm arasında olmak koşuluyla) olarak kullanılacaktır. Bu 

ölçüler dışında ölçü kabul edilmeyecektir.  

2.3. Granitlerin kalınlığı 2 - 3 cm olacaktır. Teklifler buna göre verilecektir. 

2.4. Granit, yüzeye kalekim kullanılarak yapıştırılacaktır. Başka hiçbir uygulama yöntemi kabul 

edilmeyecektir. Bu nedenle teklif verilmeden önce uygulama alanının görülmesi isteklilerin 

sorumluluğundadır.  

Madde 3. İhalenin Sonuçlanması 

3.1. 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 

4.1. 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. 

http://www.etonet.org.tr/
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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 

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 www.etonet.org.tr adresinden bildirilir. 

Madde 6. Teslim Süresi ve Yeri 

 6.1. Hizmetin belirtilen yerde uygulanması İSTEKLİYE aittir.  Bu nedenle teklif verilmeden önce uygulama 

alanının görülmesi isteklilerin sorumluluğundadır. Teklif veren her istekli, alanı gördüğünü ve 

mevcut haliyle uygulama yapacağını koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.  

 6.2. İşin teslim süresi 15 gündür. 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 hizmetin teslim yeri Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yerleşkesidir. 

Madde 7. Ödeme 

7.1. İDARE, hizmetin tamamının istekli tarafından sağlanması neticesinde en geç 20 işgünü içerisinde 

ödemeyi isteklinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır.  

Madde 8. İhtilafların Çözümü 

8.1. Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir 

Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir. 

8.2. İDARE Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

http://www.etonet.org.tr/

