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İDARİ ŞARTNAME 
 
1. İş Sahibinin; 
    a.  Adı  : Şahdem Süt Entegre Hayv. İnş. Turz. Gıda Yem Süt Ür. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.                     
    b.  Adresi  : Doğruca Mahallesi Doğruca Sokak No:429/A BANDIRMA/BALIKESİR 
    c.  Telefon Numarası  : 0544 577 71 55 
    d.  Faks Numarası   : - 
    e.  Elektronik Posta Adresi  :	aercan@sahdem.com 
    f.  Firma Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı : Murat GORDİ / Şirket Müdürü 
2. Satın Alma Konusu İşin; 
    a.  Adı  : KKYDP 12. Etap 10.2.YEÜ.12.00020 no’ lu proje kapsamında makine ekipman satın 
alınması 
    b.  Tanımı  : KKYDP 12. Etap 10.2.YEÜ.12.00020/Mal/01 no’ lu proje kapsamında 272,16  
kWp’lik güneş enerji sisitemi (1008 adet güneş paneli, 4 adet Evirici 60 kVA, 10080 m DC Solar Kablo, 
830 m AC Kablo, 1 adet GES Pano Sistemi, 1 set Kablo Tavaları ve Bileşenleri, MC4 Bağlantı 
Aparatları,Çift Yönlü Sayaç,Topraklama Malzemeleri Aparatları, Uzaktan İzleme Sistemi, 1008 adet 
Taşıyıcı Konstrüksiyon Sistemi ve 1 adet Scada Sistemi) satın alınması 
    c.  Yapılacağı Yer (Teslim Adresi)  H19B25C	 Pafta	 2536	 Parsel	 Doğruca Mahallesi Doğruca 
Sokak No:429/A Doğruca Köyü Bandırma/BALIKESİR	
    d.  (Fiziki) Miktarı ve Türü  : 
 

Sıra 
No Makine ekipman adı Birim Miktar 

1 Güneş Paneli adet 1008 
2 Evirici 60 kVA adet 4 
3 DC Solar Kablo  m 10080 
4 AC Kablo m 830 
5 GES Pano Sistemi adet 1 

6 Kablo Tavaları ve Bileşenleri, MC4 Bağlantı Aparatları,Çift Yönlü Sayaç,Topraklama Malzemeleri 
Aparatları, Uzaktan İzleme Sistemi  set 1 

7 Taşıyıcı Konstrüksiyon Sistemi adet 1008 
8 Scada Sistemi adet 1 

 
    e.  Hizmete Ait (varsa) Diğer Bilgiler :  
Makine ekipmanların nakliyesi, montajı ve ilk çalıştırılması yüklenici firmaya aittir. Bu hizmetler 
karşılığında teklif tutarı haricinde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. 
3. Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler ; 
    a.  Satın Alma Usulü : Ulusal İhale Usulü  
    b.  Satın Alma İşinin Yapılacağı Adres  : Doğruca Mahallesi Doğruca Sokak No:429/A 
BANDIRMA/BALIKESİR 
    c.   Satın Alma Komisyonu Toplantı Yeri  : Doğruca Mahallesi Doğruca Sokak No:429/A 
BANDIRMA/BALIKESİR  
    d.  Tarihi ve Saati : 13.09.2019/10:00 
4. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son teklif Verme Tarih ve Saati  : 
    a.  Tekliflerin Sunulacağı Yer  : Doğruca Mahallesi Doğruca Sokak No:429/A 
BANDIRMA/BALIKESİR 
    b.  Son Teklif Verme Tarihi  ve Saati  : 13.09.2019/10:00 
    c.  Tekliflerin Açılma Tarihi ve Saati  : 13.09.2019/10:10 
5. Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. 
Mal Alımı teklifleri hazırlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap uygulama 
kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, satın alma kitabı ve uygulama rehberine göre hazırlanmalıdır. 

a. İdari Şartname 
b. Teknik Şartnameler  
c. Teklif İsteme Belgesi  
d. Temin Kayıt ve Şartları 

6. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin teslim alındığı tarihten itibaren en az 45 (kırkbeş) gün olacaktır. 
7. Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dökümanı alması zorunludur. 
8.  Teklifler, teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir. 
9. Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenecek ve mutlaka tarih olacaktır. 
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10. Tekliflerin dili Türkçe, para birimi ve ödeme Türk Lirası ile olacaktır. Teklif fiyatı açık olarak ( yazı ve 
rakam ile) belirtilecek olup, yukarıdaki teslim adresine teslim masrafları dahil olmak üzere, KDV hariç olarak 
verilecektir.   
11. Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği yazılı olarak 
belirtilecektir. 
12. Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Esnaf ve Sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret 
Odasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri 
fotokopisi, vergi levhası fotokopisi eklenecektir. 
13. Potansiyel tedarikçiler ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi, üretici ise imalatçı belgesi, tali bayi ise banka 
referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) ve benzer iş deneyim veya iş bitirme belgesi ( satın 
alma bedelinin en az % 75’i) eklenecektir. Bu belgeleri eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif 
olarak değerlendirilecektir.  
14. 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 
verilecektir.  
15. 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.   
16. Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkisi komisyon tarafından onaylandığı ve sipariş 
mektubunun yüklenici eline ulaştığı günü izleyen en geç 5(beş) gün içinde sözleşme imzalanacaktır. 
17. Aranılan nitelikleri taahhüt eden fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan 
teklifler geçersiz sayılacaktır. 
18. Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap 
kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan 
usul ve esaslarına göre yapılacaktır. 
19. Bu satın alma ve sözleşmenin uygulanmasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
12.Etap kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer 
alan hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde oluşacak ihtilaflarda BALIKESİR mahkemeleri yetkilidir. 
20.Yüklenici sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa 
gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 
21. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışların tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından 
karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasını engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, 
yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır. 
22. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler 
üzerinden yatırımcı tarafından gerçekleşir. 
23. Yatırımcı satın alma ve yeterlilik konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
24. Teklif hazırlama giderleri maliyetlere eklenmez. 
25. Diğer hususlar :  
 
İş bu şartname 2(iki) sayfa 25 (yirmibeş) maddeden oluşmakta olup, tarafımızca imza altına alınmıştır. 
 
        YATIRIMCI                                                                                 YÜKLENİCİ 
 
        
 
 
 
 


