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Sayın Yetkili

Odamız tarafından 2022 Yılı MTSO Ajandası basım hizmeti alınacak olup, ilgili hizmet 
kapsamında fiyat tekliflerinizi ekte bulunan "Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Yılı Ajanda 
Basım Hizmet Alımı İdari ve Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak 29.09.2021 Çarşamba günü 
17:00'a kadar Odamız Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü, Satın Alma Birimine kapalı zarf ile 
teslim edilmesini rica ederiz. 

Yusuf YEL
Genel Sekreter Yardımcısı

22/09/2021 : C.Coşkun

EK :
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Yılı Ajanda Basım Hizmet Alımı İdari ve Teknik 
Şartnamesi (7 sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

Yusuf Yel - Genel Sekreter Yardımcısı - 15:44 - 
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MERS|N CHAMBER OF COMMERCE AND lNDUSTR\

MERS|N T|CARET VE sANAYi oDASlI

MERsiN TiCARET VE SANAY| oDAsl 2022 YlLl AJANDA BAslM HizMET ALlMl

iDARi şARTNAMEsi

1. TEKL|F|N KoNUsU, TARAFLAR Ve TAN|MLAR

1.1. işbu şartname konusu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine dağıtılmak üzere

yaptırılacak 2022 Ynı MTso Ajandasl basımı hizmet allm işini kapsar,

İşin Adı :2022 Y lı MTSO Ajandası Basım Hizmetı

İşveren :Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ( Oda )

Odanın Adresi :Çankaya mahallesi Atatürk caddesi 4718 sok. No:2 33070 Akdeniz/MERSİN

Telefon: 0324,238 9500 Faks: 0324.231 9697 E-posta: satinalma@mtso.org.tr

Yüklenici Adayı :Hizmet konusu işe teklif veren gerçek ve tüzel kişiler.

Yüklenici :Hizmet konusu işi yapacak yüklenici adaylarından oda taraflndan seçilen gerçek veya

tüzel kişiler,

Yüklenici Adresi: Şartname konusu işe teklif veren gerçek ve tüzel kişi adayın açık adresi Ve iletişim

bilgileri (telefon, GSM, e-posta)

2. TEKLiFiN TEsLiM TARiHi ve YER|

2.1. Teklifler kapalı dosya ile 29.09.2021 Çarşamba gunu saat 17.00'ye kadar Odamız Evrak kaylt birimine

kayıt yaptırıldıktan sonra Mali lşler ve Satın Alma Müdürlüğü, Satın Alma birimine kapalı zarf ile

iletilecektir.

2.2. Teklifler yukarıda veriten süre sonuna kadar elden teslim edilebileceği gibi, posta yolu ile de iletilebilir.

Posta ile iletilen teklifler için Satın Alma Birimi evrak kayıt numarası alıp ilgili firmaya iletilecektir.

2.3. Yukarıda belirtilen Süre Sonuna kadar odaya ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye allnmayacakt|r.

3. HizMET ALlMi iLE iLGiLi SoRULAR VE cEVAPLAR

3.1. Hizmet konusu iş ile ilgili teknik konularda danışmak için Cemil coŞKUN ile iletişime geçebilirsiniz.

(0324 238 95 OO - DAhili: 234 )

4. GEçici _ KEsiN TEMiNAT ALlNMAsl VE iADEsi

4.,l. Geçici Teminat: ihale konusu iş ile ilgili geçici teminat 1 ,000,00 TL (BinTürklirası) olarak belirlenmiştir.

Geçici teminat tutarı Oda veznelerine veya Odanın T.lş Bankası A,Ş, Mersin Uray Şubesi nezdinde

bulunan TR36 0006 4000 0016 6070 0000 29 iban numaralı hesabına havale/eft olarak ödeme

yapılacak ve ödemenin yapıldığına ilişkin belgenin bir kopyası teklif dosyası içerinde Odaya ibraz

edilecektir.
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4.2. Kesin Teminat: İhale konusu iş ile ilgili kesin teminat olarak ihale bedelinin %1O'u tutar alınacaktır

Kesin Teminat karşılığı nakdi ödeme Veya teminat mektubu Verilebilir, Nakdi ödeme oda Veznelerine

veya Odanın T,İş Bankası A.Ş. Mersin Uray Şubesi nezdinde bulunan TR36 0006 4000 0016 6070

0000 29 İban numaralı hesabına havale/eft olarak yapılabilir. Ödemeye ilişkin belge veya teminat

mektubu Odaya sözleşme öncesi teslim edilecektir.

4.3. Teminatların iadesi:

4.3.1. Geçici teminat, tekliflerin değerlendirilmesi, yüklenici adayına tebliğ ve sözleşmenin

imzalanmasından sonra diğer yüklenici adaylarınln geçici teminatları kendilerine veya kanuni

temsilcilerinin banka hesabına 7 (yedi) takvim günü içinde iade edilir. lhalenin iptal edilmesi veya

teklif alma şartnamesinde beIirtilen süre içerisinde dosyasını geri alınmasl durumunda geçici

teminatlar bu maddede be|irtilen süre içerisinde iade edilir.

4.3.2. Kesin teminat iade süresi Sözleşme ile belirlenir.

TEKLiFiN HAzlRLANMAsl, VERiLMEsi ve GERi ALlNMAsl

5.1. Teklif dosyasında;

5.,1.1.Yüklenici adaylnln açlk adresi Ve iletişim (telefon, GSM, e-posta) bilgIlerini gösterir imzall Ve

kaşeli beyan yazısı,

5.1.2.Teklif konusu işi KDV hariç kaç liradan yapacağını göSterir imzall ve kaşeli tekIif yazısı, Mersin

Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Ytı Ajanda Bastm Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinde belirtilen

yükümlülüklerin tamamını yerine getireceğini taahhüt ettiğini belirtecek,

5.,t.3.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Yl| Ajanda Basım Hizmet Alımı İdari ve Teknik

Şartnamelerinin her sayfasına okuduğunu ve anladığına dair kaşe ve paraf yapılacaktır.

5.t.4.Teklif verecek Yüklenici adayının vergi kaydı ve ilgili oda kaydını gösterir belgeler, (2021 Yılına

ait olacak)

5.1.5.Geçici teminatın ödendiğine dair belge, (Fotokopi olabili0

5,'1.6.İş bitirme belgeleri ile referanslar (Firma tercihi).

5.1.7.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Yılı Ajanda Basım Hizmet Alımı ldari ve Teknik

şartnamelerinin başka bir maddesinde ayrıca belirtilmiş ise belirtilen diğer bilgi ve belgeler

ekIenecek,

5.1.8.Teklif kapsamlnda hazlrlanacak belgeler 6ir zarta konularak madde 2'de belirtilen stJrede teslim

edilecektir.

5.2. Verilen teklif dosyasl o.maddede beIirtilen sürenin 24 Saat öncesine kadar yüklenici adayı tarafından

yazılı taleple geri istenmesi halinde dosya açılmadan geri verilir, Hizmet teklif dosyaları açılmadan
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hizmet allml iptal ediİirse yazılı taIep eden yükIenici adaylarına dosyaları geri Verilir. ihale dosyaları

6, maddede belirtilen süre ve sonrasında geri verilmez.

6. TEKLiFLERiı.ı açıı-ıuası ve i Nc eıeıııvı esi

6.,t. Teklif dosyaları 06.10.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar oda tarafından şartnamenin 5.

maddesinde beIirtilen belgeIerin tam olup olmadığı incelenir ve Oda tarafından oluşturulan Satın Alma

Komisyonu taraflndan hizmet alımı sonuçland ırılır.

6.2. odanın uygun görülmesi durumunda süre 30 gün kadar uzatılabilir.

7. oDANlN YETKiLERi

7.1. Odamız Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamaya, hükümsüz saymaya, işi

yüklenici adaylarından uygun gördüğüne, tamamını veya bir kısmını uygun gördüğü bedelle vermeye

tamamen serbesttir. odanın, ihale konusu işi bölerek birden çok yükleniciye yaptlrmakta serbesttar.

oda tekliflerin açllmaslndan Veya sözleŞmenin imzalanmaslndan veya ihalesinden sarflnazar edebi|ir.

Bu sebeple teklif verecek firmalar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. lhalenin iptal edilmesi

ve/veya başka birine verilmesi halinde, yüklenici adayları ihale için yaptıkları/yapacakları masraflar da

döhil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

8. YüKLENici ADAY|NlN YETKi VE soRUMLULUKLAR|

8.1. Teklif geçerlilik süresi 30 takvim günü olup, oda bu süre sonunda ihaleyi sonuçland lrmazsa Veya

sözleşme yapılması hususunda işbu şartnamede beIirtilen yükümlülükleri yerine getirmez ise yüklenici

adayları taahhüdünden vazgeçebilir.

9. HlzMET ALlMl soNUcUNuN TEBLiĞi VE |HALENiN KEsiNLEşMEsi

9.1. Oda tarafından uygun görülen yüklenici adayına süre uzatımı olmaması halinde 15.10.202'l tarihine

kadar onay yazlsl gönderilir, Bu bildirim imzalı elden tebliğ, iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks

ile yapllabilir. Davet tebliğinin elden imzalı verilmesi, postaya verilmesi, e-posta ile yollanması Veya

fakslanması halinde işlem tarihinden itibaren belirtilen süre içinde tebligatın yapılmış sayılır. Yüklenici

adayının bu süre içinde, her ne suretle olursa olsun, evrakı tebellüğ etmediği yolundaki mazeret ve

iddialar| geçersiz sayıllr.

1 o. sÖzLEşMENiN YAP|LMAsl

1o.1.ihale sonucunun tebliğ edilmesi ile birlikte Yüklenici adayı yüklenici slfatlnl kazanlr Ve oda taraflndan

sözleşme imzalamaya davet edilir. Sözleşmenin imzalanmasl ile geçici teminat kesin teminata

dönüşür ve oda tarafından belirlenen kesin teminat tutarl bu tutarın üzerindeyse fark ayrlca tahsil

edilir, yüklenici firma kesin teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi Veya teminat mektubunu, oda

tarafından sözleşme yapmak üzere davet edildiği süre içerisinde teslim etmekle sorumludur.

Melsan Ticaret ve sanayi odasl
Çankaya Mahallesi Atatürk caddesi
4718. sokak No: 2
33070-Akdeniz/Mersin
( +90 324 238 95 00
a+go 324 231 96 97
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MERSIN T|CARETVE sANAYl oDASlI

11. VERG|, REsiM ve HARçLAR
11.1.Hizmet alımı kapsamında oluşacak tum vergi, resim, harçlar, ihale karar pulu, sözleşme damga

vergisi ve sair masrafların tamamı yükleniciye aittir.

1 1.2.İşin doğası gereği sorumlu sıfatı ile hak ediş üzerinden kaynaktan kesilecek vergiler mevzuatlarda

belirtildiği şekli ile Oda tarafından tahsil edilir ve ilgili kurumlara beyan edilip ödenir_

12. işE BAşLAMA ve BiTiRME TARiHi, KABUL ve GEciKME HALiNDE ALlNACAK CEZALAR
12.'t.işin Yapılmasl: ihaıe konusu iş Yüklenici tarafından yapılır ve sözIeşmede aynca belirtilmemiş ise,

işin en geç 15.11-2021 tarihine kadar Oda adresine ya da belirteceği başka bir adrese tek seferde

teslim edilmiş olacaktır.

't2.2.Süre Uzatımı: Yüklenicinin yazılı talebi ile müracaat etmesi ve Odanın uygun görmesi halinde ek süre

verilebilir.

12.3.Geçici ve Kesin Kabul: Yüklenici tarafından basımı tamamlanan ajandaların teslim edilmesi ile Oda

gerekli kontrollerini yapacaktır. Kontrolün yapllmasl Ve ürünlerin teSlim edilmesi ile geçici kabul

yapılmış sayılır, Teslimatın yapılmastndan itibaren 1O iş günü içerisinde Oda tarafından kesin kabul

yapılır.

12.4.Gecikme cezasl: Yuklenici, işbu şartname kapsamlnda belirlenen düzenlemelerin belirlenen süre

içerisinde tam ve eksiksiz olarak bitirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oda gecikilen her takvim günü

için ihale bedeli olarak belidenen ücretin %1'i oranl tutarlnda, her halükarda gecikmenin 10 takvim

gününü aşması durumunda ihale bedelinin %30'u oranında tutar kesme hakkını saklı tutar. Gecikme

cezası toplam hizmet bedeli üzerinden mahsuplaşılarak tahsil edilecektir.

1 3. TEBLiGATLAR|N GEçERLiLiĞi
13.1.Yüklenicinin teklif formunda göstermiş olduğu kanuni adresine Veya faks numaralar|na yaptlacak her

türlü tebligat aynl gün, Yüklenicinin şahslna yapllmış saylllr.
,t4. AVANS, KEsiN KABuL Ve öDEME

,t 4.,t .Yükleniciye işin tamamlanması ve teslim edilmesi süresince avans, ön ödeme Veya benzeri ad altında

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

14.2.Ödeme için kesin kabul esastır. Kabul, işin teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır. Hasarlı

ürünler kabul tutanağında belirtilir, Yüklenici, tüm ürünleri 1. Maddede belirtilen oda adresine Veya

oda tarafından belirlenecek bir adrese hasarsız olarak teslim etmekle yükümludür. Hasarll ürün

miktarlnln toplam urün miktarının %5'ini aşması durumunda oda tüm ürünleri herhangi bir ödeme

yapmakslzln iade etme hakklna Sahlptir, Ödeme, kabulün yapılması neticesinde iş bedeli için faturanln

odaya teslimi ile en geç ,l0 iş günü içerisinde yüklenicinin belirteceği banka hesabına yapllacaktlr.

ffi@@"ğ
Sayfa 4 l 7

www.mtso.orgtr

Mersin Ticaret Ve sanayaodası
Çankaya Mahallesi Atatürk caddesi
4718. sokak No:2
33070-Akdeniz/Mersin
( +90 324 238 95 00
a+go 324 231 96 97
a info@mtso.orgtr



MERslN T|CARET VE sANAYl oDASl
I

15. D|GER HususLAR
15.1.Teklifler açılmadan oda şartname üzerinde dilediği düzeltme ve/veya değişikliği yapma hakkını saklı

tutar, Bu takdirde bu gibi düzeltme ve/veya değişikliği belirten açıklayıcı bir belge, teklif gönderilmiŞ

bulunan tüm Yüklenici Adaylarına yollanacaktır.

15.2.1hatenin kesinleşmeden, teklif Verene iş tebliğ edilmeden Veya Sözleşme imzalansa dahi yüklenici iŞe

başlamadan önce oda, işin yaptlrılmaslndan vazgeçebilir. Yüklenici, kesin teminat ile sözleşme iÇin

yapılan masraflardan başka hiçbir masraf ve zarar ziyan talebinde bulunamaz,

16. iHTiLAFLAR|N çÖzÜM şEKLi
16.1.Hizmet alımı sonucunda, oda ile yüklenici arasında imzalanacak olan sözleşmenin ve eklerinin

uygulanmasından, yorumtanmasından, ifasından, sona ermesinden, fesih edilmesinden dolaYı Oda ile

yüklenici arasında doğan anlaşmazlıklarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir,

l7. TEKLiF KoNusU iı-E iı-ciı-i oNAY sÜREci VE TEKNiK şARTNAME

l7.1.odanın, yüklenici firma onayından sonra sözleşmede ayrıca belirtilmemişse, 12. Maddede belirtilen

süre içerisinde yüklenici firma hazırlıklarınl yapar ve odanln onaylna sunmak üzere istenilen kapak ve

sayfa numunelerini hazlrlar,
,l7.2.1şbu şartname kapsamında 2 sayfa 1O maddeden oluşan Mersin Ticaret Ve SanaYi Odası 2022 Ytı

Ajandası Basım Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi ektedir,

Mersin Ticaret ve sanayiodasl
Çankaya Mahalle5i Atatürk cadde5a
4718. sokak No:2
33070-Akdenaz/Mersin
( +90 324 238 95 00
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MERsiN T|CARET VE sANAYi oDAsl 2022 YlLl AJANoA BAslM HıZMET ALlMl

TEKNiK şARTNAMEsi

1. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine dağttıImak üzere yaptırılacak 2022 Yılı MTSO

Ajandası basımı kapsamında teknik özellikler aşağıdaki gibidir,

2. Teknik Özellik|er

2.1. Kapak ve Sayfa Özellikleri

o Ebadı : 17cm'24cm, Slrttan Gizli spiralli

. Kapak : Termo deri olacak MTSo logosu ve açlk ismi sıcak baskı yapllacak (deri örnekleri

teklifle birlikte sunulacak).

. Kapak Rengi : Teklif onaylndan sonra firmanın sunacağl karteladan renk seçimi yapllacaktlr.

ı Ambalaj : Tekli Shring

2.2. Tasarım

2.2.1. Baslma hazır olarak gönderilecek olup, basım öncesi kontrol edilip yük|enici tarafından gerekli

düzeltmeler yapı lacaktır.

2.3. Ajanda Sayfaları;

2.3.1. İç Sayfalar:

. 80 gr 1, Hamur köğ(, beyaz renk

. Kareli

. 320 sayfa (160 yaprak) iç sayfalar

. Ek olarak 8 sayfa (4 yaprak) genel bilgi ve takvim sayfası ( +l_ 2 sayİa olabilir, )

. Her sayfada MTSO |ogosu filigran baskı yapılacak

2.3.2. Özel Sayfa:

oMersinVeOdamlzltanltlcl8yaprakl6sayfa120grmatkuşe,renklibaskılıolacak.

oAjandanınenSonundakatlamalıTürkiyeveDünyaharitası,renklibaskıolacak.

3. Basım Miktarı

3.1. Mersin Ticaret Ve Sanayi odasl taraftndan yukarıda belirilen özellik|erde 16,000 adet ajanda baslml

yaptlrllacaktır. oda taraflndan bu miktar %1o oranlnda arttlrllabilir veya azaltllabilir,

4. Basım yapılacak 2022 Y ılı MTSO Ajandalaründan 35O (+/- 50) adedinin kapağına ad-soyad bilgisi

basılacaktır. Baskının küçük/büyük harf oImast ve isim listesi oda taraflndan teklif onayl sonrasl

iletilecektir. (Kapak rengi belirlendikten sonra baSkl rengi kararlaştlrllacak)

5.,l6'oooadetajandabasımıkapsamındafiyatteklifleriKDVHariçtutaroIarakverilecektir-

Mersin Ticaret Ve sanayiodas|
Çankaya Mahallesi Atatürk caddesi
4718. Sokak No:2
33070-Akdeniz/Mersan
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6. Fiyat teklifinin onaylanmaSl Ve Yükleniciye bildirilmesi Sonrasl oluşacak fiyat artlşları kesinlikle kabul

edilmeyecektir. oda verilen fiyat teklifi dışlnda tasarım, grafik çalışması, kargo vs. herhangi bir ücret

ödemesi yapmayacaktlr.

7. Ajandalar Yüklenici firma tarafından odanln adresine veya oda tarafından belirtilecek bir adrese teslim

edilecektir.

8. Fiyat teklifinin onaylanmasını takiben oda yuklenjci firmaya tasarlml iletecek olup, yüklenici taraflndan 5 iŞ

günü içinde odanln ilgili birimine numune baskl iletilecek odanın onayl sonrast baskıya geÇilecektir. .

Matbu numune iIetilmemesi durumunda tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

9. lşin yapımı ile ilgili süreç sözleşme ile kararlaştırılacak olup, sözleşmede aksi belirtilmez ise ajandalarln

testimi için 15.11.2021 tarihi planlanmıştır.

1o. idari Ve Teknik konularda danışmak için ilgili kişi Cemil CoŞKUN (0324 238 9500-234 Dahili)

,#1
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