
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 

GENEL: 

Bu teklif şartnamesi, önümüzdeki dönemde çelik sektöründe önemli bir oyuncu olması beklenen İran çelik sektörünün 

ülkemiz açısından getirdiği fırsat ve tehditlerin incelenerek GZTF çalışması yapılması, İran çelik sektörünün yatırım 

planının incelenmesi ve çelik sektörünü etkileyecek devlet yatırımlarının araştırılması, İran firmalarının ihracatının ve 

üretiminin listelenmesi, İran demir cevheri rezervlerinin haritalanması ve cevher ihracatının araştırılması ile İran çelik 

sektörünün geleceğine yönelik tüm çalışmaların yapılması hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul 

ve şartları kapsamaktadır. 

İŞİN KAPSAMI: 

Teklifiniz, İran çelik sektörünün ülkemiz açısından getirdiği fırsat ve tehditlerin incelenerek GZTF çalışması yapılması, İran 

çelik sektörünün yatırım planının incelenmesi ve çelik sektörünü etkileyecek devlet yatırımlarının araştırılması, İran 

firmalarının ihracatının ve üretiminin listelenmesi, İran demir cevheri rezervlerinin haritalanması ve cevher ihracatının 

araştırılması ile İran çelik sektörünün geleceğine yönelik tüm çalışmaların yapılması hizmetlerini kapsayacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

> Teslim tarihi ve saati: 20.04.2016 Perşembe Saat: 17.00 

> Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı yapıştırılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş şekilde, 

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi A Blok 3. Kat Çelik Sektör Şubesine tutanak karşılığı elden 

teslim edilmesi veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başka yollarla yapılacak gönderimler 

değerlendirilmeyecektir. 
> Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir. 

> Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir. 
> İşin her safhasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda İstanbul Tahkim Kurulu yetkilidir. 

GİZLİLİK 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak 

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa 

etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla 

kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı 

davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak 

çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, ÇİB'in veya 3. Kişilerin veya 

kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 10.000 TL tutarında cezai şartı ÇİB'e ödeyecektir. Gizlilik 

yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır. 



 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde 

teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. 

a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli. 

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, 

ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,  

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, 

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan 

sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmediği tespit edilen istekliler, 

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar. 

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA 

İSTEKLİ, İran çelik sektörünün ülkemiz açısından getirdiği fırsat ve tehditlerin incelenerek GZTF çalışması yapılması, İran 

çelik sektörünün yatırım planının incelenmesi ve çelik sektörünü etkileyecek devlet yatırımlarının araştırılması, İran 

firmalarının ihracatının ve üretiminin listelenmesi, İran demir cevheri rezervlerinin haritalanması ve cevher ihracatının 

araştırılması ile İran çelik sektörünün geleceğine yönelik tüm çalışmaların yapılması hizmetleri için fiyatı rakamla ve 

yazıyla belirten imzalı teklif mektubu, İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu belirtilmek suretiyle en geç 20 Nisan 2016 tarihine 

kadar, Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi A Blok Çelik Şubesine elden veya kargo ile 

teslim edilmesi, gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. 

Postada yaşanabilecek gecikmelerden ÇİB sorumluluk kabul etmez. 

Teklif İçeriği: 

1. Fiyat Teklifleri 

2. İş Örnekleri ve Referans Listesi 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 
Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır. 

Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 

Teklifler, ÇİB Yönetim Kurulu'nun ve İMMİB Genel Sekreterliği'nin görevlendirdiği bir Komisyon tarafından 

değerlendirilecektir. 

Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. 

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde ÇİB'den her ne nam 

altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME 
ÇİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 

İSTEKLİLER, ÇİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde ÇİB'den her ne nam altında olursa olsun 

herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 


