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Madde 1- İş sahibine ilişkin bilgiler; 

a) İş sahibinin adı:    CANA UN GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.  
b) Adresi:    Ak Kent Mah. Ankara Yolu 2. Cad. 20 Çorum 
c) Telefon numarası:   (0364) 235 00 44 
d) Faks numarası:    (0364) 235 00 45 

 e) Elektronik posta adresi:  emir@kavukcugrubu.com 
f) Sorumlu Kişinin Adı-soyadı/ unvanı: Ahmet KAŞIKCI, Yönetim Kurulu Üyesi 

 
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler; 

a) Adı: Gıda Güvenliği Ve Arge Çalışmalarına Yönelik Laboratuar Cihaz 
Donanımlarının Artırımı Projesi 

b) Tanımı: Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde makine ekipman ve cihaz satın 
alım işi. 

c) Yapılacağı Yer (Teslim Adresi): Ak Kent Mah. Ankara Yolu 2. Cad. 20 Çorum 
d)  (Fiziki) Miktarı ve Türü: 

  
Sıra No Makine Ekipman Adı Miktar Birim 

1 Farinograph 1 Adet 

2 Amilograph 1 Adet 

3 Ekstensograph 1 Adet 

4 Zedelenmiş Nişasta Miktarı Tayin Cihazı  
(Sd Matic) 1 Adet 

5 Düşme Saysı Cihazı  (Fn) 1 Adet 

6 Gluten Yıkama 1 Adet 
 

e) Hizmete Ait (varsa) Diğer Bilgiler: 
 
 
 
 



Madde 3- Satın alma işine ilişkin bilgiler; 
a) İhale Usulü:      Rekabete Açık Ulusal İhale Usulü 
b) Satın alma işinin yapılacağı adres:  Ak Kent Mah. Ankara Yolu 2. Cad. 20 Çorum 
c) Tarihi:     21/04/2020 
d) Saati:       10:00 
e) Satın alma komisyonu toplantı yeri: Cana Un Gıda Ve San. Tic. A.Ş.’nin toplantı 
salonu 

       
Madde 4- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Ak Kent Mah. Ankara Yolu 2. Cad. 20 Çorum 
b) Son teklif verme tarihi:  20/ 04/2020  
c) Son teklif verme saati:  17:00 

           
Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 
  
Mal Alımı teklifleri hazırlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
13.Etap uygulama kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, satın alma kitabı ve uygulama 
rehberine göre hazırlanmalıdır. 
 

a) Teklif Davet Formu 
b) İdari Şartname                                              
c) Teknik Şartname 
d) Teklif Formu 
e) Temin Kayıt ve Şartları 

 
Madde 6- Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dokümanı alması 
zorunludur. 
 
Madde 7- Teklifleri; teklif veren firma yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli olarak 
verilecektir. 
 
Madde 8-   Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenecek 
ve mutlaka tarih olacaktır 
 
Madde 9- Tekliflerin dili Türkçe, para birimi ve ödeme Türk Lirası ile olacaktır. Teklif fiyatı 
açık olarak (yazı ve rakam ile) belirtilecek olup, yukarıdaki teslim adresine teslim masrafları 
ve  KDV hariç olarak verilecektir. 
 
Madde 10-  Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul 
edilip/edilmediği yazılı olarak belirtilecektir. 
 
Madde 11-  İsteklide Aranan Şartlar ve Belgeler 
Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek,  

Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi,  
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,  
Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,  
Vergi levhası,  
Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi,  
Üretici ise imalatçı belgesi,  



Üretici veya ana bayi değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az 
%20’ si), belgelerini teklif ekinde sunmalıdır. 

 
Madde 12- İhalenin karara bağlanması:    
İşveren; İhaleyi; tümüyle teklif dokümanlarını karşılayan ve bu dokümanlara uygun ve en 
düşük teklifi veren Yükleniciye verecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde İşveren; her 
bir teklifi, aşağıda verilen aritmetik yanlışları düzelterek ayarlamak suretiyle 
değerlendirilen fiyat teklifini belirleyecektir. Söz konusu aritmetik yanlışlar aşağıda 
verildiği gibidir:  
(a) Yazı ve rakamla yazılan miktarlar arasında farklılık olması durumunda, yazı ile 
yazılan miktarlar baz alınacaktır;  
(b) Birim oranı ile o satırdaki kalemlerin toplamı arasında, birim oranının miktarla 
çarpımından kaynaklanan bir farklılık olması durumunda, teklif edilen birim oranı geçerli 
olacaktır. 
(c) Yüklenicilerden birinin düzeltmeyi reddetmesi halinde, bu Yüklenicinin Teklifi 
reddedilecektir. 
 
Madde 13- Fiyat farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecek. 
Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen 
ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya 
yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde 
bulunamaz. 
 
Madde 14- Aranan nitelikleri taahhüt eden fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri 
taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılır. 
 
Madde 15- Malın teslim edilme ve teslim alma şekli, şartları: 
Yüklenici Makine ekipmanların monte edileceği Cana Un Gıda Ve San. Tic. A.Ş.’nin Ak Kent 
Mah. Ankara Yolu 2. Cad. 20 Çorum adresine teslim edilecektir. 
 
Madde 16- Satın alınan mal bedeli, ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenici 
tarafından yatırımcıya yönelik olarak düzenlenmiş fatura karşılığı ödenecektir. 
 
Madde 17-  Yatırımcı satın alma ve yeterlilik konusunda değişiklik yapma hakkına haizdir. 
 
Madde 18-  Tekliflerin geçerlilik süresi satın alma tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 
 
Madde 19-  Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak yapılacaktır. Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.Etap kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, mal 
alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan usul ve esaslarına göre 
yapılacaktır. 
 
Madde 20- Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışların tespit edilmesi halinde oluşacak 
zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasına engel olacak 
olması halinde imzalanan sözleşmeler yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek 
kalmadan geçersiz sayılır. 
 
Madde 21- Bu satın alma ve sözleşmenin uygulanmasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 13.Etap kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin 



satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde 
oluşacak ihtilaflarda ÇORUM mahkemeleri yetkilidir. 
 
Madde 22- Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve 
eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı veya yetkilendirilmiş kişi üzerinden 
gerçekleştirilir. 
 
Madde 23- Taraflardan biri, söz konusu tarafın kontrolü dışında gelişen savaş,   deprem, sel, 
yangın vb. gibi Doğal Afet olaylarıyla ilgili olarak, karşı tarafa otuz (30) gün içinde 
bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 
 
Madde 24- Teklifler ve ekleri kapalı zarflarda bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine 
yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, ihaleyi yapan 
yatırımcının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri yüklenici tarafından imzalanarak, 
mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
  
İş bu şartname 4 (Dört) sayfa 24 (yirmidört) maddeden oluşmakta olup, tarafımızca imza 
altına alınmıştır. 
 
 
 
 

YATIRIMCI        YÜKLENİCİ 
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