
Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)  

 

Projenin Adı : _________________________________________ 

Alıcı : _________________________________________ 

Alıcı Adresi :  ……………………………………………………… 

Satıcı  : _________________________________________ 

Satıcı Adresi : ……………………………………………………….. 

SözleĢme no :  _________________________________________ 

 

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi  

          KDV(%18)  : 

       TOPLAM : 

 (Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim 

fiyat geçerli olacaktır) 

Yedek Parçalar   : Tüm Mallar(makine-ekipman) yerine monte edilip çalıĢır durumda teslim 

edilecektir. Yedek parça temin garantisi 10 yıldır. 

Araçlar ve Aksesuarlar  : Tüm Mallar(makine-ekipman) yerine monte edilip çalıĢır durumda teslimi 

için gerekli tüm ambalaj, bağlantı ve montaj elemanları tedarikçiye aittir. 

Kullanma Kılavuzları : Tüm Malların(makine-ekipman) kullanımı, Alıcı tarafından yapılması 

gereken periyodik bakımları, güvenlik önlemleri vb. konularda Tedarikçi yetkili elemanlarınca montaj 

sonrası gerekli eğitim verilecektir. 

Bakım KoĢulları : Tüm Malların(makine-ekipman) Tedarikçi yapılması gereken periyodik bakımları 

garanti süresi içinde ücretsiz olarak, garanti bitiminden itibaren ücreti karĢılığında yapılacaktır. Bakım, 

onarım ve yedek parça temin garantisi asgari 10(on) yıldır. 

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleĢmenin uygulanması sırasında herhangi 

bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır. 

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.  

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.  

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği  tarihten  itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının 

garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve Ģartlarını ayrıntılı Ģekilde belirtiniz.  

6. Ambalaj ve ĠĢaretleme Talimatları: Tüm Mallar(makine-ekipman)  Tedarikçi tarafından gerekli 

önlemler alınarak teslim yerine nakledilecektir. Nakliye indirme, montaj yerine taĢıma, montaj ve 

deneme çalıĢtırması sırasındaki tüm sorumluluk Tedarikçiye aittir. 

 

 

7. Ġstenen teknik özellikler  

  (I)  Genel Tanım-Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir. 

  (II) Teknik Özellikler ve Standartlar - Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir. 

  (III) Performans değerleri - Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir. 

 Tedarikçi yukarıdaki Ģartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, 

tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}  

8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük 

ihbarnameye rağmen, sipariĢ edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve Ģartlarına uygun olarak 
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teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karĢı herhangi bir yükümlülüğe girmeden SipariĢ Emrini iptal 

edebilir.  

            TEDARĠKÇĠNĠN ADI _______________________________________  

 

 Yetkili KiĢinin Ġmzası _______________________________________ 

 

 Yer   : 

 

 Tarih   :  

 

 

 


