Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)
Projenin Adı
Alıcı
Şirketi
Satıcı
Sözleşme no
1.
Sıra
No:
1

: Sebze Fidesi Serası İçin Fotovoltaik Sistem İle Elektrik Üretimine Başlanması
: Ekol Tarım Fidecilik Üretim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
: _________________________________________
: 33.2.YEÜ.13.00015/Mal/01

Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi
Malın Cinsi/ Kalem No.
240 kWe (AC) gücü ve 272,8 kWp (DC)
panel gücüne sahip Fotovoltaik Sistem
(invertör hariç)

Miktar

Birim
Fiyat

1 Sistem
Genel Toplam

Toplam
Fiyat

Teslim
Süresi
2 Gün
2 Gün

KDV (%):
Toplam:
(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli
olacaktır)
Yedek Parçalar

Araçlar ve Aksesuarlar
Kullanma Kılavuzları

Bakım Koşulları

2.
3.

4.
5.

6.

:Yüklenici firma en az 2 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi vermelidir.
Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 15 gün içerisinde, garanti
süresinden sonra en geç 20 gün içerisinde yüklenici tarafından temin
edilmelidir. Temin edilecek tüm yedek parçalar orijinal olmalıdır.
:Montaj işlemi sırasında gerekli bütün araç ve aksesuarlar yüklenici tarafından
sağlanmalıdır.
:Makinelere/Ürünlere/Sisteme ait kullanım kılavuzları yüklenici firma
tarafından verilmelidir. Makineler/Ürünler/Sistemler için yüklenici firma
tarafından en az 1’er saat kullanım ve bakım konusunda ücretsiz eğitim
verilmelidir.
:Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti yüklenici
firmanın teknik servisi tarafından verilmelidir.

Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında
herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır. Ancak Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihinde (işin/proje
bitim tarihi) revize yapılır ise işlerin süresinin uzatılması ya da hızlandırılmasına yönelik isteğin
yazılı olarak İşveren tarafından bildirilmesinin söz konusu olması halinde teslimat süresi revize
edilebilir.
Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.
Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 yıl boyunca
imalatçının garantisi altında olmalıdır. Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmemelidir.
Garanti süresi içerisinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilmelidir.
Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.
Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Yerinde montajı yapılacak olup kabul işlemleri montaj dâhil
olacağından tedarikçi gerekli ambalajlama ve işaretlemeleri yapmalıdır. Nakliye esnasında
oluşabilecek zararların karşılanacağına dair taahhütname verilmelidir. {Alıcı tarafından
belirtilecektir}

7.

8.

İstenen teknik özellikler
(I)
Genel Tanım
(II)
Teknik Özellikler ve Standartlar
(III)
Performans değerleri
Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder. Makinelere/Ürünlere/Sistemlere ait teknik
özellikler ekteki teknik şartnamede yer almaktadır. Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit
eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde
belirtecektir}
Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 1 günlük
ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun
olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş
Emrini iptal edebilir.
TEDARİKÇİNİN ADI
Yetkili Kişinin İmzası
Yer:
Tarih:

_______________________________________
_______________________________________

