T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU
/l 2/2014
Talep Sayı Numarası
Aşağıda cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın
alınacaktır. İdari ve Teknik Şartname incelenerek kalite ve evsaf belirtmek suretiyle K D V hariç tiyat
teklifinizi en geç 04/12/2014 tarihi saat 14;30'a kadar belirtmenizi rica ederim.
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MALZEME
M i n i m u m 15.000 kCal/h'lık Hermetik
Kombi ve montajı (Herşey Dâhil)
Panel Radyatör(Tip22)§00mm
(1 1 Grup, Radyatör Vanaları Dâhil)
PK20 PPRC Temiz Su borusu
(Sıcak
suya uyumlu-lsıl genleşmesi çok düşük)
Muhtarlıklar için Doğalgaz Kutusundan,
Gaz Sayacına + Sayaç Seti + Sayaçtan
Kombiye ve Ocağa kadar (Çelik Spiral
Hortumlar Dahil), Çeşitli Çaplarda Çelik
Doğalgaz borusunun temin edilip
montajının yapılması
(lOm - 20ın mesafe), gerekli tüm güvenlik
sistemlerinin bağlanması, projelendirilip
onaylanması ve Doğalgazın açılması (Gaz
kutusundan Kombi ve Ocağa kadar gaz
getirilmesi için, gereklijüm işlerin
yapılması)
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ALT TOPLAM
Not: Yapılacak olan imalatın yapılma yeri; Elazığ Merkez Ataşehir Mahallesi, Hilâlkent Mahallesi, Üniversite
Mahallesi ve Hicret Mahallesi
İşin yapılma şekli teknik şartnamede belirtilmiştir.
Ek I : 1 sayfa teknik şartname
1 .tcklilımizc damga vergisi, reisimi lıarç. pul ve ulaştırma giderleri dâhildir.
2.Teklitımiz
/.../
Tarihine kadar geçerlidir.
vihale konusu iş için sermayesinin %50sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif
\enııediğini beyan ediyoruz.
4.aklığınız herhangi bir lekliH veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
5.ihale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına a\ kırı düşecek hiç
bir e\ lem ve oluşum içerisinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6.4734 sayılı kamu ihale kanununun 4. maddesindeki"Yerli İ.stekl i "tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
T.İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuzun ekinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için tekli
ettiğimiz biriın llyatları üzerinden KDV HARİÇ toplam (rakamla)
jlj.)

TL(yazı
TL bedel karşılığında kabul ve taahhüt ederiz.
Tarih-lmza:
Kaşe :
Standart Form — KİKOOl.l/Y
İhale Ona>- Belgesi

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE TEMİN EDİLECEK İHTİYAÇLARA AİT İDARİ ŞARTNAME
I. İş sahibi idareye ihşkin bilgiler

Mudile I- Elazığ Belediye Başkanlığı,Fen İşleri Müd. Tel: O 424 2484701
Madde 2- İhtiyaç; ihale yetkilisinin yetki verdiği doğrudan alım yetkililerince temin edilecektir.
İL Doğrudan temin konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 3- a) İhtiyacın adı: 4 Adet Muhtarhk Ofisinin Doğalgazla ısıtılması işi
b) İhtiyacın yapılacağı yer: Elazığ Merkez Mahalleleri
I I I . Diğer hususlar
Madde 4- Doğrudan temin dokümanı; İhtiyaç
Tasarısından oluşmaktadır.

listesi, Teknik

Şartname, İdari Şartname ve

Sözleşme

Madde 5- Piyasadan t1yat araştırması yapılırken 4734 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında olan lırmalardan
lıyat teklin alınmayacaktır. Bu kapsamda olan firmalardan alınan teklifler iptal edilecektir.
Madde 6- Pazarlıkta ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirasıdır ( T L ) .
Madde 7- Pazarlık sonucunda verilen fiyatlar sonradan herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Yetkililer uygun fiyat teklifini belirleyene kadar alınan bütün fiyat teklifleri gizli^tutulacaktır.
Madde 8- Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi ( K D V ) ilgili
mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 9- İhtiyaç; ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmadan temin edilecektir.
Madde 10- Fiyatların eşit olması halinde mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğin 58 inci maddesinde
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı t e k l i f belirlenerek satın
alınacaktır.
Madde I I - Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firma ile notere onaylattırılmamak ve tescil ettirilmemek
üzere sözleşme yapılacaktır. Firma sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 12- Yüklenici; 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı mücbir sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayarak ihtiyacı temin etmediği taktirde ihtiyacın temin edilememesinden dolayı doğacak zararı
karşılamak zorundadır.
Madde IJ- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmanın sözleşme imzalamaması veya ihtiyacı verilen sürede
temin etmemesi durumunda; doğrudan temin görevlileri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci tiyatı veren llrnıa
ile sözleşme imzalayarak bu firmadan ihtiyacı temin edecektir.
Madde 14- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 15- Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 16- İhtiyacın temin süresi ... 20 (Yirmi)... takvim günüdür.
Madde 17- Süre uzatımı ancak 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hallerinde verilebilir.
Madde 18- Firma malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için
sözleşme bedelinin % 0 0 3 (Onbindeüç) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.
Madde 19- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları; yapım işleri muayene ve kabul
yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Madde 20- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngöıülen
asgari gaıanti süresi, bakım-onârım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile
teknik şartnamede istenilen garanti ile ilgili hususlar aynen kabul edilecektir, teknik şartnamede bu hususlarda bir
istek yoksa, malzemelerin fabrika garanti süresi geçerlidir.
Madde 21- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte bu şaıtnamenin uygulanmasından
doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme
talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
Madde 22- Sözleşme yapılmaması durumunda. Kamu İhale kurumu tarafından 25.02.2003 tarih ve 25021 sayılı
Resmi Gazetede yaymlanan 2003/4 nolu Kamu İhale tebliği ne göre 4734 sayılı K.İ.K. 22-d maddesi kapsamında
yapılacak alımlarda Vergi Usul Kanunu'na göre fatura veya fatura yerine geçen belgeler 4734 ve 4735 sayılı
kanunların uygulanması bakımından sözleşme yerine geçecektir.
Madde 23- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise sözleşme tasarısında yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 24-Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(b)

İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

(c)

İşyerinin ve bu iş neieniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi

(d)

ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal

güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili ınevzuat ıjyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.
Madde 25- Ödeme Kabul Komisyonu Tarafından Yapılan Ölçüm neticesinden sonra yapılacaktır.

Standart Form — KİK.OOI.I/Y
İhale Onay lîelgcsi

TEKNİK ŞARTNAME
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifme uygun olarak üretilmiş, CE
Uygunluk İşaretli; TS EN 297. TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uvaun,
bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya
elektronik ateşleme tertibatlı, aşın ısınmaya, aşın basınca, baca blokajına, susuz
çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları
bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu
sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genleşme
tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt
cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, her
türlü bağlantı elemanı dahil montajı ve çalışır durumda teslimi.
Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısı! güçlerini CE işareti
veren laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına
göre Fe POI kalite ve minimum 1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN
442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520
kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş,
çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı
olarak işyerinde temini ve montajı.(Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106/EEC Yapım Malzemeleri
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE belgeli olacaktır. Montaj, radyatöı- vanaları
ve bağlantı eiamanlan bedeli dahildir. Tespit ve yerleştirme TS-!499'a uygun olarak
yapılacaktır.
DİN 8077- 8078e uygun, Polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamü! ve Sağlık
Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı
belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fızyoterm
kaynak makinasf ile bağlantı parçalannm boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak
kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj yapılırken her
türlü sabitleme elemanının kullanılması. Gerekli yerlerin kırılıp veya delinip iş bittikten
sonra tekrar tamir edilerek eski haline getirilmesi.
Muhtarlık Ofisleri için Doğalgaz Kutusundan, Gaz Sayacına + Sayaç Seti + Sayaçtan
Kombiye ve Ocağa kadar (Çelik Spiral Hortumlar Dahil), Çeşitli Çaplarda Çelik
Doğalgaz borusunun teinin edilip montajının yapılması(10m - 20m mesafe), gerekli tüm
güvenlik sistemlerinin bağlanması, projelendirilip onaylanması ve Doğalgazın açılması
(Gaz kutusundan Kombi ve Ocağa kadar gaz getirilmesi için, gerekli tüm işlerin
yapılması)
Her ne kadar iş dört farklı kalemden oluşuyorsa da, ısıtma sisteminin bir bütün halinde
çalışması için gerekli her türlü iş yapılıp, sistemin çalışması ile ilgili bilgiler ve garanti
belgeleri Muhtafİara teslim edilecektir.

Standart Form — KİKOOI. I/Y
llıale Ona\' I5clgcsi

