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MADDE 1. İHALE YAPAN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adı  : UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGE YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞI 

Adresi  : Organize Sanayi Bölgesi 111. Cad. UŞAK  

Tel. No   : 0 276 266 71 71 

KEP  :  

E-Posta Adresi  : bulentyildirim@uosb.org.tr 

Vergi Dairesi  :  

Vergi No  :  

MADDE 2. İHALE KONUSU 

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI (Bundan böyle 

İDARE diye anılacaktır). İDARE, UŞAK ORGANİZE SANAYİ Bölgesi 3. Genişleme alanında 

kurulacak olan sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan; 

Yağmur Suyu (YS) Altyapı İnşaat işleri, 

Kanalizasyon (AS) Altyapı İnşaat işleri, 

İçme Suyu (İS) Altyapı İnşaat işleri, 

Kapsamında kullanılmak üzere, teklif alma şartnamesi ekinde bulunan boru teknik 

şartnamesine uygun çeşitli evsaf ve çaplarda boruların ve bu borular için kullanılacak olan ek 

malzemelerinin tedariği için ekli dosyada cinsi ve miktarları belirtilmiş olan malzemelere ait 

BİRİM FİYAT TEKLİFİ ’dir. 

MADDE 3. TARAFLAR 

Bu şartnamede ihaleyi yapan idare “İDARE”, teklif veren firma ise “İSTEKLİ” olarak anılacaktır. 

MADDE 4. İHALE KONUSU İŞİN KONTROLÜ 

İhale konusu işin yapımında sevk ve idaresi, kontrolü, teslim alınması, yapılan işe ait ödeme 

belgelerinin onaylanması v.b. hususlarında İDARE yetkilidir. 

MADDE 5. KAPSAM 

Bu şartname ekinde bulunan TEKNİK ŞARTNAME ’ye ve malzeme listesine uygun olarak 

BİRİM FİYAT TEKLİFİ ’nin verilmesidir. 

HPPE Koruge Boru, PE100 Boru ve PE100 Boru Ek parçaları listelerine ayrı ayrı teklif 

verilecektir. İDARE her teklifi ayrı ayrı değerlendirip alımları ayrı firmalardan yapabilecektir   

MADDE 6. İDARE YETKİSİ 

İDARE ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yaptırmakta veya ihale konusunu kapsayan 

işlerden birini veya birkaçını ayırarak ihale yapmakta serbesttir. 

İDARE 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. 

MADDE 7. TEKLİF VERME: 

İhaleye katılmak isteyen firmalar en geç; 12.04.2022 günü, saat 10:00’a kadar tekliflerini 

UŞAK ORGANİZE BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ’na kapalı zarf içerisinde 
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teslim etmiş olacaklardır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

MADDE 8. İHALEYE İŞTİRAK ŞARTLARI 

İhaleye iştirak edebilmek için; 

- İDARE tarafından bu işe teklif vermek üzere kendisine davet mektubu gönderilmiş 

olması, 

- Kanuni ikametgah bildirmesi, 

- İsteklinin bağlı bulunduğu ilin Ticaret veya Sanayi Odasından ihaleye davet tarihinden 

sonra alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi sunması, 

- İhale evrakında herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapmamış olması, 

- Teklif Alma Şartnamesi’ nde belirtilen tüm şartlara uygun ve belirtilen süre içerisinde 

teklif vermiş olması, 

- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair ilgili belgelerin sunulması, (ihale davetinden 

sonraki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir)  

- İmza sirküsü fotokopisi, 

- Ortak girişim kabul edilmeyecektir. 

- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlar ve ilgili diğer giderler 

İSTEKLİ ’ye aittir. 

- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

MADDE 9. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İDARE ’den isteyemez.  

MADDE 10. İHALE DÖKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMASI 

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihi öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep 

edebilir.  

Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on 

gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına 

gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  

Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği 

belirtilmez.  

MADDE 11. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ 

İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit 

edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.  
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Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu 

aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.  

İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 

açılmaksızın isteklilere iade edilir.  

İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İDARE ’den herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz.  

MADDE 12. ALT YÜKLENİCİLER 

İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

MADDE 13. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ 

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası veya döviz olarak 

verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.  

MADDE 14. TEKLİF MEKTUBUNU ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 

Teklif mektubunda;  

- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

- Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

- Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye 'de 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, 

- Teklif mektubunun, adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması zorunludur. 

MADDE 15. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günüdür.  

İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar 

uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. 

İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilir.  

Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici 

teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun 

hale getirir.  

Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.  

MADDE 16. TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN GİDERLER 

İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü 

vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve 

her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.  
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Teklif gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması 

hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. 

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.  

İDARE, KDV istisnasına tabii olduğu için KDV ödenmeyecektir. 

MADDE 17. MAL TESLİM SÜRESİ 

İSTEKLİ, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 60 (altmış) takvim gün içinde İDARE 

’nin göstereceği yere tutanak, irsaliye v. b. evrakla imza karşılığında teslim edecektir. 

MADDE 18. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ 

İSTEKLİ bu sözleşme ve eklerinin taraflarca imzalanmasından sonra gerek iş süresi içinde 

gerekse herhangi şekilde uzayan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, malzeme ve 

işçilik fiyatlarının artması, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler veya resimler konulması 

gibi sebeplerle fiyat farkı isteyemez.  

MADDE 19. HAKEDİŞ VE ÖDEME ŞEKLİ 

Sözleşme konusu olan tüm malzemelerin kontrolünün yapılması, İDARE teşkilatının uygun 

görüp sevkine onay vermesi ve ilgili lokasyona teslim edilmesinin ardından tanzim edeceği 

faturayı ibraz etmesiyle, faturanın kesildiği aydan bir sonraki ayın 20. gününde YÜKLENİCİ 

’nin Banka hesabına Merkez Bankası “Döviz Satış” kuru ile hesaplanarak “₺” olarak havale 

yolu ile yapılacaktır. 

MADDE 20. İŞ EMNİYETİNİN SAĞLANMASI 

İSTEKLİ çalıştıracağı personelin iş emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Kendi personeli ile ilgili 

oluşabilecek her türlü iş kazası ile ilgili hukuki, mali ve idari sorumluluk İSTEKLİ’ ye ait 

olacaktır. 

MADDE 21. İHTİLAFLARIN HALLİ 

İşbu Teklif Alma Şartnamesi ’nin tatbikinden doğabilecek her türlü ihtilafların halinde UŞAK 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 22. VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR 

İşin ihalesinden ikmaline kadar, teklifin verilmesinden sözleşmenin akdinden ve taahhüt olunan 

işin yürütülmesinden doğacak her türlü resim, vergi, harç ve masraflar, noter harç ve 

masrafları, Sosyal Sigortalar Kurumu primleri tamamen İSTEKLİ firmaya aittir.  

 


