12 KALEM MUHTELİF MALZEME (TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLERE) GÖRE ALIMI
İHALESİ MALZEME ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası)
: 2020/621730
İDN (İhale Dosya Numarası)
: ÜR20M00650
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta MKE Ağır Silah Fabrikası Müdürlüğü-KIRIKKALE (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile
diğer tarafta…………………………………………………………………bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır)
arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin;
a) Adı
: MKE Ağır Silah Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi
: Kayseri Yolu 7.Km Kırıkkale /TÜRKİYE
c) Telefon ve faks numarası
: Tel: (0318) 224 30 00/4520 Faks: (0318) 224 28 91
ç) Elektronik posta adresi
: gursoy.onur@mkek.gov.tr
murat.simsek@mkek.gov.tr
2.2.Yüklenicinin;
a) Adı
: …………………………………………
b) Adresi
: …………………………………………
c) Telefon ve faks numarası
: …………………………………………
ç) Elektronik posta adresi (varsa): …………………………………………
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa
yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da
bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
Mal/Hizmet/İşçilik Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal/Hizmet/İşçilik Alımları Denetim Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- Sözleşme Konusu Mal/Hizmet/İş konusu Alıma İlişkin Bilgiler
5.1. Sözleşmenin konusu: Aşağıdaki tabloda kayıtlı “12 KALEM MUHTELİF MALZEME (TEKNİK BİLGİLER VE
ÖZELLİKLERE GÖRE)” alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini
ve İdareye teslimi İşidir.
Sıra Mal/Hizmet Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birimi Miktarı Teklif Edilen
Tutarı
No
Birim Fiyat
(Para birimi
(Para birimi
belirtilerek)
belirtilerek)
1.

TF3.YB34.B VİDA KATERİ

AD

3

2.

İÇ VİDA KATERİ 950 100 239 L10

AD

3

3.

DIŞ VİDA KATERİ 950 100 232 R39

AD

3

4.

İÇ ÇAP VİDA UCU 266RL-22RN01A040M

AD

10

5.

ALIN FREZE UCU 360R-19 06M-PH 4340

AD

100

6.

ALIN FREZE UCU 360R-19 06M-PH 4330

AD

100

7.

UÇ (ALIN FREZE) 345R 13 05M.PM.4240

AD

50

8.

UÇ (ALIN FREZE) 345R 13 05M PM 4230

AD

50

9.

115 DELİK TEZGAHI KARBÜR YATAK 430.32-16D 115

AD

20

10.

ORTA KARTUŞ R430.30-1216-16

AD

10

11.

MERKEZ KARTUŞU L430.31-1216-16

AD

15
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12.

ÇEVRE KARTUŞU R430.28-1516-16

AD

10

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Açıklamalar
1.Teklif veren Firmalar Ekter yer alan Teknik Özelliklere ve Teknik Bilgiler kısmında yer alan bilgilere uymak
zorundadır.
2.Teklif veren firmalar, talep edilen malzemenin Yetkili Şatış Bayisi olduğuna dair belge ya da sertifikasına
vermek zorundadır.Verilmemesi RET sebebidir.
3.Ekte verilen teknik bilgiler ve teknik özelliklere uyumlu olmayan ürünler REDEDİLECEKTİR.
4. Kısmi Alıma açıktır.
5.1.1) Bu Sözleşme kapsamında temin edilecek Mallar,/Hizmetler/İşler sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun
teslim edilecektir.
5.2. İşin yapılacağı yer : Yüklenici Fabrikası
5.3. Teslim yeri
: Fabrikamız Malzeme Ambarı
5.4. Teslim süreleri
: SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 60 GÜN
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış cetvelde yer alan’ her bir mal/hizmet/iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı
olan …………………………………………… bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Alınan malların/hizmetlerin/işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve
sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Giderler
7.1. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Vergi, Resim ve Harçlar
7.1.1) Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin sözleşme bedelinin ‰
9,48 oranındaki Akit Pulu bedeli ile ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü
sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir ve yükleniciye aittir. Sözleşme bedelinin ‰ 5,69 oranındaki Karar Pulu bedeli ise
idaremize aittir.
7.1.2) İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından
Yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme Bedeline Dahil Diğer Giderler
7.2.1) Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü eğitim, konaklama, yemek, sigorta, montaj, v.b. diğer giderler
Yükleniciye aittir.
Madde 8- Sözleşmenin Ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri
ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer
alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
a) İdari Şartname, b) Teknik Şartname, c) Sözleşme Tasarısı, ç) Yazılı Açıklamalar, d)Standart formlar
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9- Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, garanti süresi öngörülmüş ise garanti süresi bitiminin altı ay sonrasına, garanti süresi öngörülmemiş ise
kesin kabulün altı ay sonrasına kadardır.
Madde 10- Malın/Hizmetin/İşin Teslim Şartları ile Teslim Programı
10.1. Malın/Hizmetin/İşin Teslim Şartları: Bu Sözleşme ile temin edilecek Mal/hizmet/ iş, sözleşme ve eklerinde yer alan
düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir.
10.2. Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, İdarenin teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu
hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu
takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 5 (beş) iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim
programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı: Yüklenici ………………… kesin teminatı (mektup) olarak vermiştir.
11.2.Diğer teminatların miktarı:
11.3.Kesin teminat mektuplarında süre; Yüklenici, teminat mektubunu süresiz/süreli olarak vermiştir.
11.4. Kesin teminatın iadesi:
11.4.1) Esas olarak kesin kabulü müteakip,
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11.4.2) Garanti süresi öngörülmüş ise, bu süre dolduktan sonra, yüklenicinin sözleşmeden dolayı herhangi bir borcunun veya
yükümlülüğünün kalmadığının tespitini müteakip, yürürlükteki mevzuat uyarınca kendisine veya alındığı bankaya iade edilir.
11.5. Diğer teminatların iadesi: Avans, malzeme, tezgâh, takım, aparat, mastar, kalıp, iş makinesi ve ekipmanı
teminatlarının iadesinde aşağıdaki esaslara uyulur;
11.5.1) Esas olarak; avansın tamamının mahsup edilmesini, malzemenin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak
işlenip teslimini, yüklenici tarafından kullanılmış olan takım, aparat, mastar, kalıp veya tezgâhların noksansız ve kusursuz bir
şekilde geri alınmasını müteakip, ilgilisine veya alındığı bankaya iade edilir.
11.5.2) Avans verilmiş kısmî teslimata tâbi işlerde; kısmî teslimat bedellerinden avans mahsubu yapılmış ise, mahsup edilen
avans dilimine isabet eden teminat bölümleri, sözleşmede belirtilmiş olması kaydıyla, yükleniciye iade edilebilir.
11.5.3) Kısmî sevkiyata tabi imalât işlerinde; tamamı teslim alınmış mal miktarına isabet eden teminat bölümleri, yükleniciye
iade edilir.
11.6. Alınan teminatlar aşağıdaki hâllerde irat kaydedilir;
11.6.1) Alınmış olan kesin teminat;
a) Yüklenici herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine sebebiyet verdiği durumda,
b) Cezalı süre uzatımı verilmesi durumu hariç, sözleşmede belirtilen ceza tutarı aşıldığı takdirde ayrıca noter vasıtasıyla
protesto çekilmesine veya mahkemeden hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, irat kaydedilir.
c) Malzeme, takım, aparat, mastar, kalıp ve tezgâh vb. idareye kusursuz ve noksansız teslim edilmemesi durumunda,
bedelleri hesaplanıp Yüklenicinin teminatından karşılanır, yüklenicinin teminatından karşılanamazsa yükleniciden ayrıca
tahsil edilir.
11.7. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
11.8. Kısmî sevkiyata tabî imalât işlerinde; tamamı teslim edilemeyen mal/hizmet/iş miktarına isabet eden teminat bölümleri
irat kaydedilir.
Madde 12- Ödemeye ilişkin Hususlar
12.1. Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi;
12.1.1) Yüklenicinin teslim edeceği mal/hizmet/İşler partiler veya defaten teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır
bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların/hizmetlerin/işlerin miktarı,
b) Malların/Hizmetlerin yada yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine
uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu malların oranını ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı
olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde
raporunda yer verir.
12.1.2) Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulünü yada idari şartnamesinde belli bir orana
kadar hatalı malların/ hizmetlerin/ İşlerin daha sonra değiştirilmek üzere kabulüne imkan verilmişse bu husus belirtilmek
suretiyle kabulü ile malların/hizmetlerin/işlerin gerekli özellikleri taşımaması yada teknik şartnamesine uymaması halinde
reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
12.1.3) İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın/hizmetin/işin bedelinin ödenmesine ilişkin
mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme
yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.
12.2. Ödeme Yeri ve Şartları;
İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme, geçici veya kesin kabul raporu, hammadde ve malzeme
ambar giriş pusulası ve faturaya istinaden, Mali İşler Müdürlüğünce finans durumuna göre ödenecektir.
Madde 13- Avans Verilmesi ve Şartları
Sözleşme konusu Mal/Hizmet/iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14- Fiyat Farkı
Sözleşme konusu Mal/Hizmet/iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 15 - Alt Yükleniciler İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
( X ) 15.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
( ) 15.2. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir.
15.2.1.İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
15.2.2. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan
önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.
15.2.3. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 16 - Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar
16.1. Tek partide yapılacak teslimat veya sevkıyatlarda; “İdare tarafından sözleşmenin “mücbir sebepler” bölümünde
belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, yüklenici
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sözleşmeye uygun olarak, malın/hizmetin/işi süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için
sözleşme bedelinin ‰ 1(binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.2. Partiler halinde yapılacak teslimat veya sevkıyatlarda; “İdare tarafından sözleşmenin “mücbir sebepler” bölümünde
belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, yüklenici
sözleşmeye uygun olarak, malı/hizmeti süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için
gecikmeye esas mal bedelinin ‰1 (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.3. Gecikme cezası toplam tutarı sözleşme bedelini aşamaz.
16.4. Noksan veya yanlış sevkedilen, istenen ve teklif edilen niteliğe uymayan veya kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara
uğrayan mallar/hizmetler/işler bedelsiz değiştirilecek olup, bu süre cezalı süreden sayılacaktır.
16.5. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı/hizmeti süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde İdare
tarafından en az 20 (yirmi) gün süreli yazılı ihtar verilecek olup, bu süre de gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası
yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller Ve Şartları
17.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.2. Mücbir sebepler; a) Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın hastalık d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı e)
Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.2.1. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep
oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
Zorunludur.
17.3. İdareden kaynaklanan sebepler
17.3.1) Ayrıca idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde
yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde
bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre
işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
17.3.2) Mücbir sebep hali teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde İdare gerekli görürse sözleşmeyi feshedebilir ve Yüklenici
bu nedenle hiçbir hak iddia edemez. Sözleşmenin tasfiyesi halinde mücbir sebep şartlarına maruz kalan Yüklenicinin bu
durumu onaylı belge ile ispatlaması halinde kesin teminat iade edilir.
17.3.3) Sözleşmenin gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin
ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 18- Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi
18.1. İhale onay makamının yazılı izni veya kararı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına
devredilemez.
18.2. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi durumunda idare sözleşmede yer alan yaptırımı uygulamakta, devamında da sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
Madde 19- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması hariç sözleşme bedelinin aşılmaması
ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
Madde 20- Yüklenicinin Yükümlülükleri
20.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri: Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi,
sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları
sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin
programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak,
her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen
yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde Yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
20.2. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin
yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi
bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır.
Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya
yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
Gizlilik dereceli bilgileri alan istekli veya yüklenici, bu bilgiler ile yapılacak işi idarenin izni olmadan imal etmemeyi,
yurtiçine ve yurtdışına satmamayı veya başkasına imal ettirmemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 21- Ambalajlama
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Sözleşme konusu Mal/hizmet/İş teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim
edilecektir. Malın/Hizmetin/işin teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve
sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 22- Reklam Yasağı
Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya
herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 23- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
23.1. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat
hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi
halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden
herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak
kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve
sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve
yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine
getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü
zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
23.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına
temin edecektir.
23.3. Sözleşme konusu malın/hizmetin/işin İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve
benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya
teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Madde 24- Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun,
yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge , tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,
uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı
tazmin edecektir.
Madde 25- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
(a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan
içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün Yüklenicilere ve onların personeline,
(b) İdarenin personeline,
(c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da
yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan
usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline,
işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.
Madde 26- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
26.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması,
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile
üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735
sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
26.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından
Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına,
yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen
hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
26.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin
poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.
Madde 27- Sözleşme Konusu İşin Artırılması veya Eksiltilmesi
27.1. İhtiyaç duyulması ve ekonomik olması hâlinde, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, sözleşme konusu
Malın/Hizmetin/işin miktarında, en çok (%25)’e kadar artırma ve bu artırılan iş için ek teslim veya ifa süresi verilebilir.
Ancak iş artışı halinde sözleşmenin toplam bedeli Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
belirlenen limiti aşamaz.
27.2. İdarî şartnamede bulunması kaydıyla; her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına İdare tarafından gerek
görülmemesi halinde sözleşme konusu Malın/Hizmetin/İşin miktarında, en çok (%25)’e kadar eksiltme yapılabilir.
27.3. Yukarıdaki fıkralarda sayılan artırma ve eksiltme işlemleri için, sözleşmenin dayandığı ihale kararını onaylayan
makamdan tekrar onay alınması gereklidir.
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Madde 28- Sigorta
Yükleniciler malın/işin tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten
ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar Yükleniciye aittir.

malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta

Madde 29- İdarenin Yükümlülükleri
İdarenin Personeli, sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, işletmeye
alınması için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin
personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım
veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir.
Madde 30- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim İKN ve Dosya Numaraları belirtilmek şartı ile yazılı olarak yapılacaktır.
Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi
veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı
olacaktır.
Madde 31- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu
durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde
noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını
İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında
Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Madde 32- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
32.1. Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene, geçici ve kesin kabul işlemleri; idarece kurulacak, muayene ve
kabul komisyonları tarafından yapılır.
32.2. Mal/Hizmet veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene, geçici ve kesin kabul işlemleri
yapılmaz.Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul
komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp
yapılmadığı hususunda, İdare birimi tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
32.3. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin diğer hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.
Madde 33- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda/hizmetlerde malzemenin/hizmetlerin hileli olmasından veya
malın/hizmetin teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve
kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 34- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
34.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek
kurallarına, malın/hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki
yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mal/Hizmet/İş, İdareye teslim edilmedikçe muayene
olunamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak derhal depoya kaldırılacak mallar bunun dışındadır.
34.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına
engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat
veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 5 (beş) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
Madde 35- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
35.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları
tespit edilen malları/hizmetleri/İşleri İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek
zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
35.2. Yüklenici tarafından mala/hizmete/işlere ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat
kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması
halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
Madde 36- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması,
yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak
yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 37- Garanti Süresi Ve Garantilere İlişkin Şartlar,
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37.1. Garanti: Yüklenici, yapmış olduğu ürünler için teknik şartnamede öngörülmüşse garanti verecek olup, malzeme
(yüklenicinin tedarik etmesi durumunda ) ve/veya işçilikten kaynaklanan uygunsuzluklar varsa garanti süresi boyunca
giderecektir.
37.1.1) Yüklenici garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.
Alınan mallara/hizmetlere/işlere ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici
garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede/hizmette işlerde
sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından
giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin
sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
37.1.2) Yüklenici, malın/hizmetin/işlerin garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Madde 38- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
38.1. İhale onay makamının yazılı izni veya kararı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, başkasına
devredilemez.
38.2. Sözleşmede belirlenen gecikme ihtarına rağmen teslimatta gecikmenin devam etmesi halinde idare, sözleşmeyi cezalı
olarak devam ettirmekte veya ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedip sözleşmeyi
feshetmekte serbesttir.
38.3. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmemesi durumunda, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumun devam etmesi,
38.4. Gecikme cezası tutarının sözleşme bedeline ulaşması ile sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı
Kanunun 25. maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
Madde 39- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları
ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi
halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.
Madde 40- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22
inci maddelerine göre işlem yapılır.
Madde 41- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü
kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün
içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest
iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal
temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç
4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır.
Madde 42- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Halleri

Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz.
Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya
tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde,
sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır. Pilot
veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat
iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve İdarenin uygun görmesi
halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla
sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır
hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil
işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Madde 43- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde
belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o
işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı
Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
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Madde 44- Anlaşmazlıkların Çözümü
İhale dokümanında yer alan bütün belgeler sözleşmenin eki olup, sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her
türlü anlaşmazlığın hallinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 45- Diğer Hususlar
45.1. Bu sözleşme konusu alımda, ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümleri uygulanmaz.
45.2. Bu sözleşme ve ekinde hüküm bulunmayan hâllerde, MKE Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine, bu
yönetmelikte bulunmayan hallerde genel hükümlere uyulur.
*Teslimat ve cezada 16.2 maddesi uygulanacaktır.
Madde 46- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 47- İmza
Bu sözleşme 47 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/……./2020
tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur.
İDARE
MKE AĞIR SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhsan KURU
Fabrika Müdür Yrd. (Teknik)

Şevket GÖK
Fabrika Müdürü V.
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