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4) Alım konusu isin tamamlnl her bir iş_kalemi için teklif ettiğim birim fiyatlar üzerinden KatmaDeğer Vergisi hariç .., ,.. .., ,.. .., ..r.,,.,...,.,.TL (Raı<amıaj ....,....'._.. ........ ,.Tl(yazıyla)bedeI karşıllğlnda yerine getireceğimi kabul vÖ taahhOt;diy;ru;.
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MAKİNE ve KiMYA ENDÜSTRiSi ANoNiM ŞiRKETi
PİRiNÇ FABRiKASI MüDüRLüĞü

KIRİKKALE

ursel YA

w)
aoYük J^ı-AYl (ı.liUl qş0

*u !.' oicü .o!ox.MnıOruıopfı

ioanİ şanrxaıvıı
l) Taralların Tantmı; Bu şaİtnamede, işi veren MKE Piıinç Fabrikası Müdtırlüğü ,.idar€,, olarak; işi alan gerçek veya
ttizel kişi ise ''Yüklenici'' olarak anılacaktır.
2) Sipariş Konusu Aluna İıişkin Hususlar;
a) IŞin cinsi ve mktarı Ekli teknik şartnameye göIe, Pirinç Fabrikası Çevre Taş Duvırı Tamirat işib) işin teslim yeri MKE Pirinç Fabrikas, üuaıı.ııigu «rnırrerıc) Kabul ve Garanıi Şartları Teknik şartnamede be|inilmişıir.d) Işin teslim sıiresi Teknik şarmamede be|irti|mişıir.
3) Tek]ifl€rin verilmesine İİi§kin Hususlar.
a) Son teklif verme tarih ve saati 27.09,202| günü saat 11:00
b) Tekliflerin ulaŞtınlacağı yer MKE Pirinçlabrikasl Ticaret Müdürtüğü Ahm Servisine elden teslim edebilir, faks

c) Tekliflerin geçerlilik siıresi 
gönderebilir ve,a Dilincticaıet@mke.qov.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

d) Tekliflerde geçerli para birimi Tüİ Lfuasü (TL)
e) Teklif fiYatına düil giderler Eğitim, ulaşİm, yemek, konaklama, işçilik, nakliye, kargo, ambalaj, sigorta, vergi,
_ 1elim _ve 

harçIar ile her tİir|ü yasal odemeler ytiküeniciye aittir.
f) 

_Tekliflerin. nası| verileceği Sipariş konusu iş alt yüklenicilere yaptınlamaz Altematif ve kısmi tekiifverilemez4) Teminata ilişkin Hususlar;
a) siparş kapsamında; yiikleniciden, sipariş tutannın % 6'sı oraırnda kesin teminat alınacaktır.b) 

_S_ipariŞ 
futan tizelinden %09,48 (binde dokuz virgiıl kırk sekizj damga vergisi bedeli yiüleniciye aittir.c) Kesin teminat mektuplarurda süre; isteklileı/yükl;iciler, teminat mektuplannı süresiz olarak verilebileceği gibi kesinkabul YaPıhncaYa kadar siirenin belirli devreler haıinde İclar*i" t..ı,-ği ui. uiıairi." g.."k ı..İ;"İrrn uzatllacaği,kaydı buluıan, süreli baİka teminat mekfupları", ou r...uiiirı... gu siire, garanti süesi öngöriiLnüş ise, galanti

.. siiresinin a]tı ay soffaslnl. garanti.sttesi ongdruımemiş ise, tesin tauuı iin aiti iy sorrasri k";'J;;,r.d) Kesin teminatlar. garanti sııresi olanlardia garanti 
'.tlre.İnin 

Jitimi. garaoıi stiresi o|mayanlarü ytiklenicinin

nffi'J|}İY$*:lmadığtr1ın 
tesPiti, iızerine yiiriirıulıeti -evzuat uyannca 1tiklenicinin kendisine veya ahndığı

5)
a)

Gecikmeve iliskin Hususlar,
Mücbiı sebepler ve iş artnm ından kaynaklanan haller hariç, yiülenici ış i süesinde teslim etmediği takdiıde gecikilenhel takvim günü için geÇikm eye esas yapım bedelinin 9/o0,04'ü (onbind edört) oıanında gecikme cezası uygulanırb) Yüklenici işi silresinde teslim etmedi ği takdirde, yaikleni ciye 20 günliik cezalı ek si,ire verilecek olup bu ek siiresonunda işin teslim edi]memesi halinde sipariş iptal edilip, kesin teminat irat kaydedilecektiI
Idare, MaLrIIizneVi şin teslim edilmemesi halinde sipalişi iptal edip, kesin teminatl irat kaydetmelde selbesttirGecikme cezası toplam tutarı her haliikarda sipariş bedelini aşarnaz.odemeve İliskin Husu slari

c
d

6

ödeme
MüdüI
üzele ö

, sipariş konusu işe ait kesin kabul raporu (teknik lapor) ve işin yapıldtğü fatuıayı istinaden Mali İşterüğünce finans.durumuna göre yiikleniciye nakit olarak veyriiüı|;l.];:; biIdireceği hesaba havale edilmekdeme yapılacaktır.
b) Sipariş konusu iş için avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.c) Tahsilat gene| tebliği geregince, her ttırlu odemedin önce, yııklenicilerin .,vadesi geçmiş vergi borcu bulunup_ bulunmadığını gösteren belgeyi'. idaıeye sunm*, ,o.njuJ*. 

---

7) Diğer Hususlar,
a) Diğer hususlar ekii teknik şartnamede belirtilıniştir.
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@ MALZEME |STEK Ve SORU FORMU
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Aşağıda belirtilen bir kalem malzenıeye ihtiyaç olup teminini arz ederjm Ve
Elüi:
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Kod No
9

M iktarl
l0
Biriın

ll
Termin Tarihi

12

Şirket Mevc
l 9999MKo0l000l ] Adet 7 Cün

\rKtr P NÇ FABR KASI ÇBVRE TA DUVARI

Fabrikamız ık l 0 rn' alanı ka aıı bii liinıtiııdck i taevre t duvarlarından ak1 larınla
ve slvalar döküldti ündcn dola lar di,işn,ıü elmİaralarl ndaki ha lta Ve il ıklık ııc dana 1Il

la rı ıı eniden örtilmesi erekme ktedirBu sebe le ta

iduı,ı-ımda üklenici taratından teminnlta rıt ll akı, ar Il Liı a kr Ll aIl aac k ta ar etmcdi
edilecektir.

lar c rIe rilirken bindirıııeleri oranlılı olacaktır, T larla l,ıcı,ctlneT Iarın di eft
bindirme alanına çimcnto bazlı har lal]l n,lc cs L] urLl c!i l,ı I d ]]\a dIl ll dr en uçe

ardaür büliinlük sa ekilde esıctik örtintüsıi bozuIn,ıadan tdı lanacak 11] 0l]ta il ı lacıktır

Dökülmii aklaşık olarak l 00 ın' alanı kapla cvrc bö ]iinı iiııclcdcaIanün dü ıııda an

imento bazlı ha destelLl1l Z I1l e c od d t] rLl 1lrak c ll d ]lta a a ıl, lla h a ı laı,ak
dökiiln,ıesi en elleııccckıir.

akTa olan ıık] ıl<,
Lld ilr ınta Ia b lT] n t) nc []d a I Ll]l S llLl cd a],]l lıa llc 0d Ll1, lT]

3 metre uzunlu unda ki, 65 cm 1i indeki ve l0 cın kalınlı ındaki kt)nl akılarake tc kalı
tekrar apılacaktır.

Be]irtilen bölüm]erdeki alanların üzerinde kö ı lırı ı kafcs tel öı iileraelıent r e teldeıı
bulunmaktadır. Bu kafes te] ö ların dökülmesinden dola nak]ı oldukları ,cr]criııdeııLllel t ıka

vazl ettcdir. rel ii nak ılarak tekı,aı, sa tı rı lacaktııo IlaD] l üler ka a laml Ka nak il l1ll1
in kuIIanılacak elektrik en akın i,ivenlik kulesinden alıııabilecgktir. Elektrinin ekilnıcsi il

çın
crckli kablo k l fl d d l k1 l de ] k k l d ı'durunıdacnc Cl tI ilaf n ıll et m nl i cc e fl LlK e ll c c r1 I |l lll ı l]l a l

lenici ıaraflndan ıemin edilccektirellafatör

ln erekli herttirlü malzeme, ara ili tiklenici tarafındanVelI a lml 1 ln erc
tenıin edilecektir

iindiir.I 1ll a ıın süresi l5

Ek- l : Pirin flabrikası sahasında çalışına cak 1l rınalarııı idarc e teslim etnıcsiı1

l lcrckeıı i ibel eleriSı l l Ll ll l

5

Bilgi verccek olan

8

cinsi ve Evsafı

ve kullanılabı liı dıırumda

Duvarın

ijzere olan vardır, Bı.ı alanlarda da araları
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Aşağlda belinilen bir kalem malzemeye ihtiyaç olup teminini arz ederim.
EIii

.l l, CAltET N,ItJDÜttl, NE

ı
Bilgi verecek olan

Muhaıımed Hasan G

}lALZE}IE\
I'ekn iker lt
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l]irinı

ll
lermin Tarihi
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Şirket Mcvc

1

Kod No
8
cinsi ve Evsafı

9

Ivl iktarl

6

Takip cdecek olan

! 9999MK001000l
] Adet 7 Gtin

N{uaı,eııe vc KabuI Şa rtları Vs. Diğer Ilususlar
l-Yi]kienici ljrma tüm bu i ler için rekli 'I'eknik Emni ot ted birlerin i a]ıııakla ükiiıı-ı lıldtiı,.

ı elemanlarin si latacak,ln i] lIn1 t ln all tırd1 ladıortası n l i eba iin itibarj iIe ba
clemanların alı erekli kcn]er. barct. izme vb sileri alıü ı,cn ]i ıl lnIIa an]aı,ına
temin idecektir. Bu i ımı esnasında teslimine kadar do abilecek hc ıtiir]ii i kaza]arındanlcı,iır a
r c hııkiki sorıını]u lrıklardan üklenici flıııa l. derccecle scıı:uınlu olacaktır. l}u. n iı,ıcdeııle i

rckli herti.irlü emni et tcdbirleriıı i alacak ve çalı anlarııı ın lıertiir]üıını esnasında i c tl\ ulllt

lnl sa aca kl lü,]aiivc ıı li

a ıt ı-ıan-ı e s iıı c, teknik resiın]erine tı ıı o]n-ıadan iııııI edilen i leı, ı en idcn{l lllacaktıı. Ya ılaıı i Ll

tı ı,ı labilccck ı,e lırı konı.ıda üklenici llrma maddi ve miınevi hak taleit ctlllc ccekt ir
]eBu sclıc l'] e fbkIl ]l lll a all ze n,] c s lt sc ILlo I1,]f 1lLl its all s il ]i l, t1 la:t lL ca kil

artııamc ve teknik resinılcı.in dı ıııda i
ı crb ]i lTla L llk k c ıl,]1 lall nd lla e ıh cb sf z
a lll l acaktır

3- Yi,iklenici flrma işin S I]l1-1 ll bı aa am clı oa]l cn e k 1la ça a ]Tl a cZ elll e l, T cb llc |]

Lll,] Ll
:1- Ytikleııici 1jrma i in bitimini taki ett i iertesi antl c alanında kalan malzenıelerini

sO cl cre ke e nO ı lte] akc lt f ks ]ııl dl kc L] ltI an ac l k bi.l ]Ll dc l ]] c k c ]l
inıa]a(ı eııiden istcnecektir.

la acak ve böI eden dı ka k k Iı d ka bo l cl fat() arl c] fa a l r ]s a ] c ]la ı]-ll l l]1l llc fb kl 1lla lt
sıırunlu olma acaktır.

aptIlt lnlaraec iktirdi erekli cezaiit1 dk fl c(L]5- Yüklenici firma işin bitim süresin i

uyınakla uKllmlllol]l,

6- Yüklenici firma i crekli su ve clektri i 1'abı,ikan,ı ızdan teııiı-ı cclecektiı-l1-1 ılnl l Ina Su Llıl
ınınası ve elektri ckilebilııesi için erekli ara gereci kendisi temiıı edeccktir11ı l1-1

7- Ytiklenici f'irma l-ıava rtlalı Vb. d uruııiarda ıı lı acak duruında tı ]d ıı Ll zamanalna
tııbrikamız teknik elcmanlarına haber veıecek ve izin alacaktır

@

Fabrikamız teknik c le ı,ı,ı cı,ılaı,ı bu csııası ııda ve bitimini kadar konirolleri

f'e n. \e
lZ|l1sl,z

f'i rınalara |abrikanıız tgkı]ik elemanlarına
malzemeler



MKEK PiRiNç FABRiKAsl MÜoÜRtÜĞÜ sAHAslNDA çAtlşMA YAPACAK FİRMALARlN ıDAREYE

TEsliM ETMEsl GEREKEN iş seĞııĞı vr eüvENtiĞi BEtGEtERi

Aşağıda istenen tüm beleğeler firma tarafından idareye sunulmadan ve firma tarafından

çalışma alanında tüm isc tedbirleri alınmadan firma işe başıatllmaYacaktr.

1. Firmanln isc hizmeti aldığını gösteren güncel isc Katip üzerinden yapılmış iSG uzmanl,işyeri
hekimi ve diğer sağlık personeli(DSP)'ye ait sözleşmelerin birer kopyası idareye sunulacaktır.

2. Yapılacak işe ait Risk analizi,Acil durum planı,genelve işe özgü çallşma ta|imatlar|nln bİrer

kopyası idareye sunulacaktır.

3. İşyeri hekimi,iş güvenliği uzmanıve diğer sağlık personeli yasalsüreleri gereği çalışma
alanında bulunacaktır.

4. Çahşan sayısı değişikliklerine göre işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli

atama|arı güncellenecek ve ziyaretler güncellemelere göre yapllacaltır.

5. Yapılacak işe özgü sağlık ve güvenlik işaretleri iş başlamadan önce ça|ışma alanına asılacaktır
6. Gerek|i koruyUcu Ve önleyici tedbir sistem/sistemler firma taraflndan kurulacaktlr.

özgü.Kurulan sistem/sıstemlerin sağlamlığının test edildiğine Ve uygun olduğuna dair ilgili
bakanIık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan ahnan belgenin birer kopyası idareye
sunulacaktır.

7, Yüksekte yapılacak çallşmalar olduğunda (iskele,çatı vb)alınması gereken toplu koruma
önlemlerİ kapsamında;güncel ulusalveya uluslararası standartlara uygun yatay/dıkey yaşam
hatları,güvenlik ağlarl,çalışma platform|ar|,korkuluklu iskeleler,güVenli kenar koruma
sistemleri,iş ekipmanları vb.gibi çalışma alanında iş güvenliğini sağlayacak tedbir
sistem/sistem ler firma tarafından kurulacak ve kurulan sistemin/sistem lerin sağlamlığının
test edildiğine 6331 sayllI iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelik şart|arını
karşıladığına dair belge Ier; proje, hesa pla ma,test,sertifika la r, ka librasyon la r,a na liz-ö lçü m
ra po rla rl,sta nda rda uygunluklar vb nin birer kopyası idareye sunulacaktır.

8. iskelelerin tasarım,kurulum ve söküm işleri,bu konuda eğitim almlş Ve yetkilendirilmiş Ve

/veya belgelendirilmiş personeller tarafından yapılacaktır.Bu personellere ait eğitim Ve yetki
belgelerinin birer adet kopyası idareye sunulacaktır.

9. Fabrika sahasında çallşacak ve firma taraflndan tedarik edilen iş makinala rlndan(sepetli
vinç,hi-up vinç,forklift,loder vb.) iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
kapsamına giren tüm makine ekipmana ait güncel periyodik kontrol formlarının birer adet
kopyasl idareye teslim edilecektir.

10. Firma isc uzmanının periyodik olarak yapması gereken saha gözetim ve kontrol raporlarının
bir kopyası idareye sunulacaktır.

11. ÇallşanIara ait aşağıda yazılı,belgelerin birer kopyası idareye sunulacaktır.
a.Taşeron/müteahhit çallşanlarlna ait sGK giriş bildirgeleri,

b. iş makinesi operatör belgesi,

c.İşe giriş sağlık raporu(Ek-2) ve bu raporda yapacağı işe uygun "Yüksekte çalışabilir,kapalı
alanlarda çalışabilir vb"ibaresi yazlll olacaktIr.(En az 5 temel tetkik;kulak odyograml,akciğer
radyoğrafisi,solunum fonksiyon testive tam kan sayımı(hemogram) sonuçlarına göre Ek-2
doldurulmuş olmalıdır.)



f,çalışanlara ulusal veya uluslararasl güncel standartlara uygun işe özgü baret,iş ayakkabısı,iş
elbisesi,paraşüt tipi emniyet kemeri,uygun ölçüde lanyard ve düşüş tutucu ya da şok emicili
düşüş durudurucu ekipman ve gerekli tüm diğer kkD lerin zimmet yapıldığına dair kişiye özel
kkD zimmet tutanaklarl.

yapılacak işin seyrane göre alınması gerekebilecek ve/veya iş bu evraktaki değinilmemiş tüm diğer isc
belgelerini idareye sunmak ve dağer tüm tedbirlerini almak taşeron/müteahhit farmanln
sorumluluğundadır. MkEk pirinç Fabrikası gerekligördüğü her türlü denetimi yapmak ve akabininde iş
durdurma hakklna sahiptir.

d.Gerekiyorsa Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğe uygun
olarak çalışan personellerden mesleki yeterlilik belgesi bulunması zorunIu olan meslek
grupları için mesleki yeterlilik belgeleri

e.Fabrika sahasında çalışacak tüm personellerin Çalışanların |ş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin usul ve Esaslarl Hakkında yönetmelik 8ereği almasl gereken tüm temel iş sağlığı
ve güvenliği eğitimleri ile yapılacak işe uygun özel eğitim gerektiren (kapalı alanlarda
ÇalıŞma,yüksekte Çalışma,yanıcı patlaylcl ortamlarda çalışma vb.)konulardaki eğitimleri,eğitim
vermeye yetkili kişi ve kurumlardan aldığını gösterir belge Ve sertifikalarl
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