
Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi       Tarih:04.05.2020 

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 
 (I) Çöp Sasörü    4 adet 
 (II) Elektronik Jet Filtre  4 adet 
 (III) Alçak Basınç Aspiratörü 4 adet 
 (IV) Blower İstasyonu  4 adet 
 (V) Hava Kilidi Takımı  8 adet 
2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet 
konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için 
en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır. 
3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir: 
 Bahçelievler Mah. Zile Cad. No:42 Zile/TOKAT  
 Telefon: 0356 317 60 11 Faks: 0356 318 20 23 
4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri 
veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu 
evrak da verilmelidir.  
5. Teklifler en geç 20/05/2020 Tarihi Saat 16.00’ a kadar 3. paragrafta belirtilen adrese 
gönderilecektir.  
6. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak 
Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen 
Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız. 

(I)  FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden 
ve KDV hariç olarak verilecektir.   

Teslim Adresi: Bahçelievler Mah. Zile Cad. No:42 Zile/TOKAT 

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan 
karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en 
düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.   
(III)  TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, 
tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.  

7. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz: 

 Telefon : 0356 317 60 11 
 Faks  :  0356 318 20 23 
 Web adresi :  www.birsan.com.tr  
 
       Saygılarımla, 
       Ferruh KÖKNEL 
       Yönetim Kurulu Başkan Yar. 
       Birsan Birlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 
       Bahçelievler Mah. Zile Cad. No:42 Zile/TOKAT 

 

 

 

 



 
Ek: 1  

MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME 

1- Potansiyel tedarikçilerden istenen belgeler;  
a) Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi /Ticaret Odasından alınmış güncel tarihli faaliyet belgesi,  
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi/Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
c) Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri, 
ç) Yerli malı belgesi ( Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için) 
d) Vergi levhası, 
e)  Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi, 
f) Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, 
g) Üretici veya ana bayi değil ise banka referans mektubu. ( teklif bedelinin en az %20’si oranında)  
2-Makine - ekipmanlar yeni olacaktır. 2. El makine ekipmanlar alınmayacaktır.  
3-Makine adı, modeli, üretim yılı, kapasitesini belirten ibareler makine üstünde perçinlenecektir. 
4- İhaleyi kazanan yüklenicinin, makine – ekipmanlar için özel imalat makineler hariç Deney Raporu, 
TSE, CE belgesini (İthal makinelerde aranacaktır) teslim etmesi gerekmektedir. Ancak, deney raporu, 
TSE ve/veya CE belgesi veren kuruluşların istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini beyan etmeleri 
halinde, özel imalat makinaları kapsamımda sayılarak deney raporu, TSE ve/veya CE belgeleri aranmaz.  
5 - İhaleyi kazanan yüklenici, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu 
olmadığına dair belgeyi de sipariş emri öncesi ibraz etmek zorundadır. 
6- Makine ekipmanların proje sahasına teslimi, montajı ve personel eğitimi yüklenici tarafından 
yapılacaktır. Nakliye, montaj, eğitim giderlerine ayrıca ücret ödenmeyecektir. Makine ekipman alım 
bedeli ile birlikte tek bir mal alım faturası olarak düzenlenmelidir.  
7-Yüklenici,  Teklif Formu ile Fiyat Teklifini oluşturan dokümanların orijinal birer suretini hazırlayacak 
ve bunların üzerine açık bir şekilde “ORİJİNALDİR” ibaresi yer alacak şekilde İşveren’e sunacaktır.  
Buna ek olarak, Yüklenici; söz konusu belgelerin birer nüshasını da üzerinde “NÜSHA” ibaresi yer 
alacak şekilde İşveren’e sunacaktır. Nüshalar ile orijinaller arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın söz 
konusu olması halinde orijinaller esas alınacaktır. İhale Teklifi (Fiyat Teklifi)’nin tüm sayfaları, Fiyat 
Teklifini imzalayan kişi tarafından paraflanacaktır. Yüklenici, iki iç zarf ve bir dış zarf içerisindeki Fiyat 
Teklifinin orijinalini ve nüshasını, iç zarfların üzerlerinde “ORİJİNAL” ve “NÜSHA”  yazmak suretiyle 
mühürleyecektir. İç ve dış zarfların üzerine İşveren’in adresi yazılacaktır. 
8-  İhaleyi yapan satın alımı yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Son teklif verme tarih ve saatine kadar ulaşan teklifler, İdari ve Teknik Şartnameleri her bakımdan 
karşılayan, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük 
olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.   
10-Yüklenicilerle yapılacak sözleşmede, fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında 
herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.  
11- Teklifler KDV, diğer vergiler hariç olarak verilecektir. KDV yatırımcı tarafından ödenecektir. Diğer 
her türlü vergi ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
12- Makinelerin Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir,  2 yıl garantili olacaktır, 10 yıl süre ile yedek 
parça sağlanacaktır, Garanti Kapsamı içinde en az yılda 1 bakım yapılacaktır. 
13-Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben yüklenicinin hesabına yatırılacaktır. 
 
 
 
 
 
 

 



 

BİRSAN BİRLİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. MAL (Makine Ekipman) ALIMI TEKNİK 
ŞARTNAMESİ 

        Beliritlen özellikler satın alınması düşünülen makinelere ilişkin genel özelliklerdir. 

MAKİNA EKİPMAN 

Sıra 
No 

ÜRÜN AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR 

1 

ÇÖP SASÖRÜ   

Adet 4 

Teknik Özellikler :Kapasite 100 ton/saat  yoğunluk 0,78 

  
Ürün girişinde merdane yardımı ile düzgün 
dağılım 

  Çok katlı eleme sistemi 

  Yüksek verimlilikli aspirasyon sistemi 

Motor 4 kW , 2,2 kW ve 2 adet 0,55 kw 

    

3 

ELEKTRONİK JET FİLTRE 
104/2400 

  

Adet 4 

    

Teknik Özellikler :Modüler sistem civatalı birleştirme 

  Paslanamaz sacdan imal 

  Torba hava girişlerinde patlaç valf 

  
2400mm boyunda kafes teli ve filtre torbası 104 
adet 

  Filtre altı boşaltım sıyırgısı 

  Sıyırgı motoru 1,5 kw 

  Elektrik panosu 

    

4 

ALÇAK BASINÇ 
ASPRATÖRÜ 

  

Adet 4 

    

Teknik Özellikler Vibrasyon engelleyici lastik takozlu 

  Statik ve dinamik balansı alınmış 

  Döner gövdeli 

Motor 30 Kw 1400 d/dk 

    

5 

BLOWER İSTASYONU   

Adet 4 

    

Teknik Özellikler 
:Üç loblu, düşük devirli ve çift taraflı sıvı 
yağlamalıdır 

  
Dökme malzemeleri yatay ve dikey olarak alçak 
basınçla çalışır 

  DF 55 

Motor 5,5 kw 1400 d/dk 

6 

HAVA KİLİDİ TAKIMI   

Adet 8 
  1 Adet Ø260 hava kilidi 

  0,37 kW Yılmaz redüktör 

  Filtre altı ve toz siklonu altına 2 takım 
 


