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Madde
Bir tarafta

ALIMI

1:

sözrnşvırsi

Taraflar

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
G.O.P. Mah. Fevzipaşa Cad. No:5-1 Çerkezköy/TPrİR»eĞ
("Sözleşme Makamı olarak anılacaktır"),
Ve

Diğer tarafta
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
Silahtarağa Mah. Üniversite l . Sokak No: l 3Çorlıı/TEKİRDAĞ
Çorlu Vergi Dairesi, Vergi No:6290455764,
("Yüklenici olarak anılacaktır") olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde

özrcr KoşuLLAR
2: Konu

Bu Sözleşmenin Konusu TekirdağÇerkezköy'de uygulanacak Sanayici KOBİ'lerin rekabet güçlerinin
arttırılmasına yönelik üretkenlik ve verimlilik danışmanlığı hizmetidir. Danışmanlık hizmeti, Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi tarafından verilecektir.

Madde

3:Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik srrasına göre, Özel Koşullar ("Özel Koşullar") ve aşağıdaki
Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini siirdürecektir:

Ek-l: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif
Ek-4: MaliTeklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen
öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde

4:Sözleşme Bedeli Ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli :2l8.005

Tl'dir. (KDV Matrahı: l84.750TL

ve

KDV Tutarı:33.255 Tl'dir).

YAPILMAYACAKTIR.

Sözleşme kapsamında ön ödeme

Yapım işi / hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esastna göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı,

Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve
ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme
öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya
istinaden ödenir.

Madde

S:Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Madde

Süresi

:tr\

6:Uygulama

fu

"
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X

Sözleşmenin II ve tII no.Iu ekleri d6hilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama

tarihindenitibaren9aydır.
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Madde

7:Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşullann ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle

sunar.

Madde

8:İletişim-Tebligat Adresleri

8.1

Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındakibu sözleşme ile ilgilitüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı
ve kimlik numarası belirtileçektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek
veya elden teslim edilecektir.

8.1

Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.
Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat
yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde
9.1

9:Kesin Teminat Ve Sigorta

Bu sözleşme kapsamında işin ihale edildiği Yüklenici tarafından sözleşme imzalama aşamasında kesin

teminat

9.2

İSTPNVErrEDİR.(Bu

iş kapsamında kesin teminat en azYo6 oranında uygulanacaktır.)

Mal ve Hizmet alımlarında Genel Koşulların 29 maddesinde belirtilen sigorta şartı bu ihale kapsamında

ARANMAYACAKTIR.

Madde
l0.

l

10:Mal Alımlarında Seri Numarası, Fatura Ve Garanti Belgesi

Mal alımlarında, alınan makine veya ekipman(lar) tedarikçi tarafından etiketlenecektir. Etiket üzerinde

marka, model, seri numarası ve imal tarihinin olması zorunludur.
Tedarikçi tarafından verilen bu etiket bilgilerinin aynı zamanda faturada da olması gerekmektedir.
Tedarikçi tarafından vermiş olduğu makine veya ekipman(lar) için bu etiket bilgilerini içerecek şekilde

10.2
l0.3

garanti belgesi verilmelidir.

11:Sözleşmenin Tabi Olduğu Hukuk Ve Dili

Madde
l

1.1

Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

|1.2

Sözleşmenin dili;taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde

12

:Anlaşmazlrklarrn Giderilmesi

(a)

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde
çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Çerkezköy mahkemelerince çözülür.
iş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak
hazırlanm ıştır.| 5 / | l /20 | 6
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