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1. İşin Konusu
TUSAŞ tarafından kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası durumda bulunan tezgâh, makinei
ekipman vb. malzemelerin bu sözleşme ve ekleri kapsamında satılması bu sözleşmenin
konusunu teşkil etmektedir.
2. Genel Şartlar
2.1. İhale konusu malzemeler, TUSAŞ ’ın Fethiye Mah. Havacılık Bulv. No:17
Kahramankazan – ANKARA adresindeki tesislerinde 24 Mayıs 2019 tarihine
kadar 09:00-11:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında tarafından görülerek mevcut
durumu ile değerlendirilebilir.
2.2. Teklifin, ihale konusu malzemelerin YÜKLENİCİ tarafından görülüp, durumu
hakkında yeterli bilgi edindikten sonra verildiği kabul edilecek olup, satış ve teslim
esnasında veya satış sonrasında YÜKLENİCİ ’nin hiçbir husustaki itirazı dikkate
alınmayacaktır.
2.3. Teklif dosyası içerisinde bu şartnamenin ve diğer ihale evraklarının her sayfasının
sol alt köşesi, görülüp okunduğu ve anlaşıldığını teyiden YÜKLENİCİ adayı
tarafından imzalanacak ve teklif ile birlikte verilecektir. Bir tüzel kişilik adına teklifi
imzalayanın/imzalayanların tüzel kişiliği temsil ve imza atmaya yetkili olduğu
kabul edilecek ve sonradan yapılacak hiçbir yetkisizlik itirazı dikkate
alınmayacaktır.
2.4. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişiler teklif verebilir. Teklif, burada belirtilen şekilde
hazırlanacak ve kapalı zarf ile 27 Mayıs 2019 tarihine kadar TUSAŞ ’ın Fethiye
Mah. Havacılık Bulv. No:17 Kahramankazan – ANKARA adresindeki Tedarik
Müdürlüğü ilgili personeline teslim edilecektir.
2.5. İhaleye TUSAŞ çalışanları ve birinci dereceden yakınları teklif veremez.
2.6. Teklif formu (EK-1.2) üzerinde veya ayrı bir sayfada aksi açıkça belirtilmemiş ise,
burada belirtilen ihale ve satış şartlarının aynen ve tamamen kabul edildiği
şeklinde anlaşılacaktır.
2.7. Teklif formu üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti veya düzeltme bulunmayacak ve
teklif edilen bedel, bu ihaleye son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) iş
günü süre ile sabit kalacaktır. Rakam ve yazı ile belirtilen teklifin çelişmesi halinde
yazı ile teklif edilmiş bedel dikkate alınacaktır.
2.8. TUSAŞ, bu ihale konusu malzemelerin satın alınması için verilen tekliflerin hadde
layık bulunmaması halinde ihaleyi iptal etmekte ve uygun göreceği zaman ve
şekilde yeniden ihaleye çıkmakta ve hadde layık bedelin tespitinde serbesttir.
2.9. Tekliflerin değerlendirilmesinde TUSAŞ, beher malzeme için teklif edilen en
yüksek bedele göre ihaleyi bölmekte serbesttir. İhalenin bölünerek yapılması
halinde, birden çok malzemeyi satın almak için teklifte bulunan YÜKLENİCİ adayı,
uygun bedeli teklif ettiği malzeme veya malzemeler için, teklifi ile TUSAŞ ’a
bağlıdır.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Sayfa 2/5

EK-1

İhtiyaç Fazlası Tezgah ve Ekipman
Teknik Şartnamesi ve Yüklenici Yükümlülükleri

2.10. Bu ihale konusu malzemelerin tamamını veya ek serisini satın almak için
verilmiş tekliflere toplam teklif tutarının uygun bulunması halinde ihale önceliği
verilecektir. Bir veya birden çok malzeme için aynı bedelin birden çok YÜKLENİCİ
adayı tarafından teklif edilmiş olması halinde, daha çok sayıda malzemeyi satın
almak için teklifte bulunmuş YÜKLENİCİ adayı üzerine ihale yapılması tercih
edilecektir.
2.11. Bu ihaleye verilen tekliflerin nihai olduğu kabul edilecek ve YÜKLENİCİ adayının
herhangi bir nedenle teklif ettiği bedeli azaltma/arttırma girişimi dikkate
alınmayacaktır. Herhangi bir malzeme veya malzemelerin tümü için en yüksek
bedelin birden çok YÜKLENİCİ adayı tarafından teklif edilmiş olması halinde,
sadece bu YÜKLENİCİ adayından ve kapalı zarfla ikinci kez teklif vermeleri talep
edilecek, açık arttırma yapılmayacaktır.
2.12. Birden çok malzeme için teklifte bulunmuş YÜKLENİCİ adayının üzerine ihale
edildiği tebliğ edilen malzeme veya malzemelerin bir kısmını satın almaktan
vazgeçmesi halinde, bu malzeme veya malzemelere ait geçici teminat irat
kaydedilecek ve varsa diğer araçlar için tevdi ettiği geçici teminatlar ihale sonuna
kadar TUSAŞ tarafından muhafaza edilecektir.
3. Teminat
3.1. Teminat Türü
Bu ihalede, nakit teminat verilecektir.
3.2. Geçici Teminat
YÜKLENİCİ adayı, teklif verdiği malzeme için teklif bedelinin %5 (yüzde beş)’i
oranında geçici nakit teminat verecektir. YÜKLENİCİ adayının birden fazla malzeme
için teklifte bulunması halinde vereceği geçici teminat tutarında herhangi bir değişiklik
yapılmayacak ve toplam malzeme bedeline tekabül eden tutarın toplamı geçici
teminat olarak alınacaktır.
Geçici teminat Türk Lirası olarak verildiğinde TUSAŞ ’ın Akbank nezdindeki hesap
numarasına yatırılmasını takiben alınacak “Banka dekontu”, banka teminat mektubu
olarak verildiğinde “Aslı” teklife eklenecektir. Teklifin değerlendirilme süresi içinde
tutulan geçici teminat için YÜKLENİCİ adayına herhangi bir masraf, faiz, teminat veya
başka bir ad altında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
Hesap Bilgileri:
AKBANK - Başkent Kurumsal Şubesi
Hesap No: 79188
TR550004600832888000079188
3.3. Geçici Teminatın İadesi:
Teklifi uygun bulunmayan YÜKLENİCİ adayının geçici teminatı, teklifte bulunduğu
malzemelerin tümünün satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben 15(onbeş) iş günü
içerisinde iade edilecektir.
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4. Satış Şekli
4.1. Teklifi uygun bulunan YÜKLENİCİ adayına ihale kararı Madde 5’de açıklandığı
şekilde bildirilecektir. YÜKLENİCİ adayı kendisine ihale edilen malzeme bedelinin
tamamını en geç Madde 5’de belirtilen süre içerisinde TUSAŞ Mali İşler
Başkanlığı veznesine nakden ve defaten ödemek zorundadır. Aksi halde geç
kalınan her iş günü için ihale bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında gecikme farkı
uygulanacaktır. Gecikme farkı uygulamasının 5 (beş) iş gününü aşması halinde
TUSAŞ, satış işlemini durdurmakta serbesttir.
4.2. Bu ihale konusu malzeme/malzemelerin satışından doğacak her türlü vergi,
resim, harç, KDV ve sair masraf YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.
4.3. Malzeme bedelinin tamamının ödemesini müteakip devir ve sair işlemleri
YÜKLENİCİ tarafından 7 (yedi) iş günü içerisinde tamamlandıktan sonra TUSAŞKahramankazan – ANKARA tesislerinde teslim edilecektir.
4.4. Bu ihale konusu malzeme/malzemelerin satışından doğacak KDV oranları Ek-1.2
Teklif Formunda belirtilmiştir.
4.5. Gerekli olması durumunda bu ihale konusu malzemelerin bulundukları alanda
demontajı, bu alandan yüklenici araca taşınması, yüklenmesi ve nakliyesi
YÜKLENİCİ ’ye aittir. TUSAŞ ihaleyi kazanan firmaya forklift, vinç vb. taşıma ve
kaldırma hizmeti vermekle yükümlü değildir. Malzemelerin demontajı sırasında
TUSAŞ ’ın ve TUSAŞ demirbaşlarının uğrayabileceği her türlü zarardan
YÜKLENİCİ sorumlu olup, oluşabilecek zararlar YÜKLENİCİ ’den tazmin
edilecektir.
4.6. Gerekli olması durumunda ihale konusu malzemelerin demontajı, kesimi vb.
işlemleri sırasında ortaya çıkacak bütün çöp, atık ve ahşap parçalar YÜKLENİCİ
‘nin sorumluluğunda olup, alanın temizliğinden YÜKLENİCİ sorumludur. TUSAŞ
alanın temiz olmadığına kanaat getirdiği takdirde, malzemelerin TUSAŞ
tesislerinden çıkışına izin vermeyebilir.
4.7. YÜKLENİCİ teklif aşamasında almayı taahhüt ettiği tehlikeli ve tehlikesiz bütün
atık malzemelerin toplanması, taşınması ve geri kazanımı konusunda izin ve
lisanslarının kopyalarını TUSAŞ ’a göndermek zorundadır.
4.8. YÜKLENİCİ sadece kendi firması adına sahip olduğu izin ve lisanslar
doğrultusunda teklif verebilir. Herhangi bir firmanın ve ya şahsa ait izin veya
lisans ile teklif verilemez.
4.9. YÜKLENİCİ, atıkların TUSAŞ tesislerinden kendi tesislerine naklini “Tehlikeli Atık
Taşıma Lisanslı Araçlarla sağlayacaktır. Çevre mevzuatına ilişkin yönetmelikler
gereği bertaraf edilinceye kadar sorumluluğu TUSAŞ ’ta olan atıkların, nakliye
esnasında ve /veya bertarafı sürecinde meydana gelebilecek kaza vb.
nedenlerden dolayı çevreye verebileceği zarara nedeniyle bakanlık nezdinde
TUSAŞ ’ın cezai müeyyideye maruz kalması halinde bu bedel YÜKLENİCİ ’den
tahsil edilecektir.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Sayfa 4/5

EK-1

İhtiyaç Fazlası Tezgah ve Ekipman
Teknik Şartnamesi ve Yüklenici Yükümlülükleri

Kendisine gönderilen ve bu sözleşmede belirtilen atıkları Çevre Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere uygun olarak kabul edecek ve geri kazanım/bertaraf işlemlerini
gerçekleştirecektir. Tehlikeli atık kodları için YÜKLENİCİ Ulusal Atık Taşıma
Formu ’nu imzalayacaktır.
5. Tebligat
5.1. YÜKLENİCİ adayının bu şartname üzerinde belirteceği adres, yazılı muhaberat
numarası ve e-posta adresi, bu ihale ile ilgili tebligatlar için esas alınacaktır. Eposta ve/veya Faks ile yapılan tebligat, yapıldığı günün tarihi itibariyle, iadeli
taahhütlü posta ile yapılan tebligat ise postaya verildiği tarihten 5 (beş) iş günü
sonra, YÜKLENİCİ adayının şahsına yapılmış addedilecektir.
5.2. Teklif uygun bulunan YÜKLENİCİ adayına ihale kararı e-posta ve/veya faks ile
tebliğ edilecek ve en geç 1(bir) iş günü içinde tebligatın YÜKLENİCİ adayı
tarafından alındığının teyidi istenecektir. YÜKLENİCİ adayının bu süre içinde ihale
kararının alındığını teyit etmemesi halinde tebligat iadeli taahhütlü posta ile
yapılacak ve mektubun postaya verildiği tarihten itibaren 5(beş) iş günü sonra
tebligatın YÜKLENİCİ adayının şahsına yapıldığı kabul edilecektir. YÜKLENİCİ
adayının, tebligatın beşinci gününü takiben 2(iki) iş günü içerisinde, üzerine ihale
edilen malzeme veya malzemelerin bedelini ödememesi halinde Madde 4.1
hükümleri uygulanacaktır.
5.3. YÜKLENİCİ adayının e-posta ve/veya faks ile gönderilen ihale kararının alındığını
1(bir) iş günü içerisinde teyit etmesi halinde karar ayrıca iadeli taahhütlü posta ile
gönderilmeyecektir. Bu takdirde ihale bedeli, YÜKLENİCİ adayının ihale kararını
teyit tarihini takip eden 10 (on) takvim günü içerisinde ödenecektir.
5.4. E-posta erişimi veya Faks cihazı bulunmayan YÜKLENİCİ adayına iadeli
taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.
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