ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) ALINMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ
(Bayat Uğurludağ Ortaköy Aşdağul ve Kargı İlçeleri)
I.

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1. İhaleyi Yapana İlişkin Bilgiler:
İhaleyi Yapan:
Ünvanı
Adres
Tel
Faks
Elektronik posta adresi

:
:
:
:
:

ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sokak No:8 ÇORUM
444 0 187
(364) 224 66 77
bilgi@corumgaz.com.tr

Madde 2. İhalenin Konusu:
Bu ihalenin konusu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08.06.2017 tarih ve 7110-7 sayılı
Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz
Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle
Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli düzenleme uyarınca, ÇORUM DoğalGaz Dağıtım Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle DAĞITIM ŞİRKETİ olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan
Bayat Uğurludağ Ortaköy Aşdağul ve Kargı şehirlerinin dağıtım şebekesinin CNG ile beslenmesi
ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde
CNG alımı yapılmasıdır.
Alım işlemlerine, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben başlanacaktır. Tedarik süresi Teknik
Şartname’de belirtilen ay/yıldır.
Toplam Alım Miktarı, Teknik Şartname’de belirtilen miktar olup aylık alım miktarları değişken
olacaktır/olabilecektir.
Bu Şartname; DAĞITIM ŞİRKETİ’nin yukarıda belirtilen istasyonunda/istasyonlarında
kullanılmak üzere CNG’nin, CNG dolum tesisinden yüklenmesi, DAĞITIM ŞİRKETİ’nin yukarıda
belirtilen istasyonuna/istasyonlarına taşınması ve DAĞITIM ŞİRKETİ’nin CNG Boşaltım
istasyonuna bağlanmasını tanımlamaktadır. Bu iş kapsamında gerekli araç, gereç ve ekipmanlar
da İhaleyi Alan Firma (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) tarafından sağlanacak ve CNG,
DAĞITIM ŞİRKETİ’nin istasyonunda/istasyonlarına kullanılabilir halde teslim edilecektir.
YÜKLENİCİ, bu Şartname’de düzenlenen yükleme, taşıma ve doldurma işlerini, başta Doğal Gaz
Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı, Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve Tehlikeli
Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik olmak üzere (ve bunlarla sınırlı
kalmamak üzere) ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak taşımakla yükümlü olup; aksi
halde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ile idari ve adli cezalardan tek başına
sorumlu olacaktır.
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YÜKLENİCİ, CNG’nin ilgili mevzuat çerçevesinde tehlikeli madde olduğunu ve gerek kendisine ve
personeline gerekse üçüncü kişilere zarar verilmemesi için gerekli her türlü tedbiri, bedeli
kendisine ait olmak üzere almak yükümlülüğü altında olduğunu bilmektedir.

Madde 3. İhaleye İlişkin Bilgiler:
a) Yapılacağı yer : Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sok. No:8 Çorum
b) Tarihi ve saati : 01/09/2022-11.00
İstekliler yukarıda belirtilen ihaleye teklif sunmakla, bu Şartname’de yer alan hüküm ve koşulları
kabul etmiş sayılır.

Madde 4. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:
4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a.

İhale Dosyası Teslim Adresi: Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sok. No:8 Çorum

b.

Teklifler bu Şartname’nin 3’üncü maddesinde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar
sunulmak zorundadır.

4.2. İadeli Taahhütlü Posta ile sunulan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
4.3. DAĞITIM ŞİRKETİ’ne ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
4.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, isteklilere tekrar
bildirime gerek olmaksızın, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu
saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
4.5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı dikkate
alınır.
II.

İHALEYE KATILMA YETERLİLİĞİ

Madde 5. İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
5.1. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri ile birlikte
sunmaları gerekir:
a.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,

b.

İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu
gösteren, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeler,
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c.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri (İsteklilerin ilgisine göre
tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),

ç.

İhale ilanı (Ek 3.) örneği bulunan teklif formu,

d.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile
yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi.

e.

İsteklinin toptan satış, iletim ve taşıma faaliyetlerine ilişkin son 5 (beş) yıllık iş
deneyim belgeleri,

f.

YÜKLENİCİ’nin (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) bu Şartname kapsamında
üstleneceği yükleme, taşıma ve doldurma faaliyetlerini yürütebilmesi için mevzuata
göre tüm izinler aldığını ve mevzuattan kaynaklanan tüm yasal zorunlulukları yerine
getirdiğini gösteren belgeler;

g.

i.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan alınmış Toptan Satış
Lisansı,

ii.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan alınmış İletim Lisansı,
İletim Lisansının bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile
yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim Lisansı’nın bir kopyası,

iii.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre alınmış yetki belgesi,

iv.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde alıcı, boşaltan ve taşıyan sıfatıyla alınmış “Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgeleri” (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nde “Boşaltan” ibaresinin
olması gereklidir),

v.

Taşıma işinde görevlendirilecek her bir şoför/operatör için Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınmış
Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikaları (SRC5)/ADR Şoför Eğitim
Sertifikaları,

vi.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ürün
taşınmasında üçüncü kişilere ve çevreye verilmesi muhtemel zarara karşı)
poliçeleri,

vii.

Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortasına ait (3. şahıslara vereceği zararlar
dolayısıyla) belgenin birer kopyaları,

Bu Şartname’de isteklilerce sunulması talep edilen diğer belgeler.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır (evrak asıllarının kontrolü DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından
yapıldıktan sonra asılları belge sahibine iade edilerek fotokopisi DAĞITIM ŞİRKETİ
tarafından teslim alınır). Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz
edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
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Madde 6. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

6.1. Ortak Girişimler, aşağıda sayılanlar ve aşağıda sayılanların ortağı olduğu Ortak Girişimler
doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar:
a.

İlgili mevzuat uyarınca geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar ile 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b.

İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c.

DAĞITIM ŞİRKETİ’nin ihale yetkilisi ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

ç.

DAĞITIM ŞİRKETİ’nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,
yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d.

Yürürlükte olan bir lisansı bulunmayan firmalar,

e.

DAĞITIM ŞİRKETİ ile doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkisi bulunan
firmalar,

f.

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

g.

(c), (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç ortakları ile şirketleri,

h.

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,

ı.

İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan,

i.

Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan,

j.

İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı
kararıyla hüküm giyen,

k.

İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde, ihaleyi yapan DAĞITIM ŞİRKETİ’ne yaptığı
işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu DAĞITIM
ŞİRKETİ tarafından tespit edilen,

l.

İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten menedilmiş olan,

m.

Bu Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda
bulundukları tespit edilenler.

6.2. Şartname’nin 6.1’inci maddesinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale
dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin
değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale
sonuçlandırılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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Madde 7. Yasak Fiil veya Davranışlar:
İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a.

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b.

İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak,

c.

Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç.

Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten
ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

d.

Bu Şartname’nin 6’ncı maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.

Madde 8. Teklif Hazırlama Giderleri:
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. DAĞITIM ŞİRKETİ,
İstekli’nin teklifin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili üstlendiği masraflardan dolayı hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
Madde 9. İhale Şartnamesi’nde Değişiklik Yapılması:
9.1. Bu Şartname’de değişiklik yapılması halinde, önceki ihale ilanı geçersiz sayılır ve ihale
yeniden aynı şekilde ilan edilir.
9.2. Öte yandan, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından
tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde de, İhale Şartnamesi’nde
değişiklikler yapılabilir. Bu halde, ihale geçersiz sayılmayacak ve yapılan bu değişikliklere
ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, ihale tarihinden en az 5 (beş)
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihaleye İstekli olanların
tamamına gönderilecektir. Zeyilnameyle yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin
hazırlanabilmesi için ek süreye veya daha evvel verilmiş bulunan tekliflerin değiştirilmesine
ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) gün,
zeyilnameyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden
önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Madde 10. İhale Tarih ve Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde DAĞITIM ŞİRKETİ’nin
Serbestliği:
10.1. DAĞITIM ŞİRKETİ’nin gerekli gördüğü veya tekliflerin hiçbirinin işin ihale edilmesi için
yeterli kabul edilmediği veya İhale Şartnamesi’nde ihalenin yapılmasına engel olan ve
düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.
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10.2. Bu durumda ihalenin iptal edildiği teklif sahiplerine bildirilir. İhalenin iptal edilmesi
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın
isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce DAĞITIM ŞİRKETİ’den
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

III.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 11. Teklifler:
11.1. Teklifler, Teknik Şartname’nin 3. maddesinde belirtilen miktarlar ve süre için ve CNG’nin 1
(bir) kWh satış fiyatı belirtilerek ve Türk Lirası olarak verilecektir. İhale konusu alımın
tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmez.
11.2. CNG’nin yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü
masraf, gider, vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri teklif sahibine ait olacaktır; bu nedenle
bu masrafların tümü dikkate alınarak teklif verilmelidir.

Madde 12. Teklifin Dili:
Bu Şartname kapsamında sunulacak bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe
olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde
geçerli sayılır.

Madde 13. Teklif Mektubunun Şekli, İçeriği:
Teklif Mektubu, İhale ilanının ekinde (Ek 3.) yer alan “Teklif FormuÖrneği”ne uygun şekilde yazılı
ve imzalı olarak sunulur. Teklifin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve Teklif Mektubu’nun ad, soyad veya ticaret
unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
Madde 14. Tekliflerin Sunulma Şekli:
14.1. İhale konusu iş için teklif edilen satış fiyatının yer aldığı Teklif Mektubu isteklinin mali
teklifini oluşturur. Bu teklif mektubu, üzerine “Mali Teklif” olduğu yazılmak suretiyle bir
zarfa (Zarf 2) konulur.
14.2. Yeterlik değerlendirmesi için istenilen diğer bütün belgeler ve geçici teminat ayrı bir zarfa
(Zarf 1) konulur.
14.3. Yukarıda belirtilen her iki zarfın üzerine de isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından
imzalanır ve kaşelenir. Her iki zarf birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak,
üzerine isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve
DAĞITIM ŞİRKETİ’nin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.
14.4. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Şartname’de belirtilen yere verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
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Madde 15. Tekliflerin Geçerlilik Süresi:
15.1. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmak
zorundadır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, en fazla bu maddede
belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar daha uzatılabilir.
15.2. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde istekliler, geçici teminatlarının süresini de yeni
teklif geçerlik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olacak şekilde düzenlemek ve DAĞITIM
ŞİRKETİ’ne sunmak zorundadırlar.
15.3. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması kararını kabul etmeyen isteklinin teklifi
değerlendirmeye alınmayarak geçici teminatı iade edilir.

Madde 16. Teklife Dahil Olan Masraflar:
16.1. CNG’nin, yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü
masraf, gider, vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri ve sözleşmenin imzalanması nedeniyle
tahakkuk edecek damga vergisi ve diğer mali yükümlülükler YÜKLENİCİ tarafından
karşılanır.
16.2. 16.1’inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemleri oluşması hallerinde (BOTAŞ tarafından ilan edilen CNG birim fiyatlarında
değişiklik olması hali hariç) teklifin bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği
kabul edilecektir.

Madde 17. Geçici Teminat:
17.1. İsteklilerden geçici teminat alınmayacaktır.

IV.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR

Madde 19. Tekliflerin Alınması ve Açılması:
Teklifler ihale saatine kadar DAĞITIM ŞİRKETİ’ne verilir. Bu Şartname’ye uygun olmayan zarflar
bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Yeterlik değerlendirmesinden geçemeyen
isteklilerin mali tekliflerini içeren zarflar açılmaksızın ihale sonrasında ilgilisine iade edilir.
Madde 20. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Uygun Teklifin Seçimi:
20.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması
halinde, DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmadan iade edilir.
20.2. Şartname’de belirlenen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmadan iade
edilir.
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20.3. Müteakiben, tüm teklif sahiplerinin huzurunda yeterliği sağlayan isteklilerin mali teklifleri
açılır ve tutanak altına alınır.
20.4. Tekliflerin açılmasından sonra en düşük teklif veren 3 (üç) istekli arasında açık eksiltme
yapılır. İstekliler, en düşük tekliften daha yukarıda olmamak kaydıyla tekliflerini sırayla ve
sözlü olarak aktarırlar. Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirimlerin işi uzatacağı
anlaşılırsa, isteklilerden son tekliflerini vermeleri istenir. İhale, açık eksiltme yarışmasında
en düşük satış bedelini teklif eden istekli üzerinde bırakılır.
Madde 21. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali:
21.1. DAĞITIM ŞİRKETİ verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün teklif sahiplerine bildirilir. DAĞITIM
ŞİRKETİ bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
21.2. İhalede teklif veren tek istekli olması halinde ihale iptal edilerek süreç yenilenir. Bu durum
İhale Komisyonu tarafından tutanak altına alınır ve ilan edilir. Tekrar edilen ihalede de
teklif veren yine tek istekli olması halinde, İhale Komisyonu tarafından düzenlenen
tutanaklar ile birlikte hazırlanacak durum raporu EPDK’ya bildirilerek, bir önceki ihaledeki
teklifi geçmemek üzere istekli ile sözleşme yapılır.

Madde 22. Sözleşmeye Davet:
İhale üzerinde kalan İsteklinin bu kararın kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç 7 (yedi)
gün sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye imza karşılığı elden tebliğ edilir
veya noter marifetiyle tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
Madde 23. Kesin Teminat:
Sözleşmeyle ilgili YÜKLENİCİ’ den Kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 24. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme Yapılmasında Görev ve Sorumluluğu
ve Sözleşmeyi İmzalamamasının Sonuçları:
24.1. İhale üzerinde kalan İstekli, ihale tarihi itibariyle sözleşmeyi, ihale kararının kendisine
tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde imzalamak zorundadır.
24.2. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda DAĞITIM ŞİRKETİ,
ikinci en düşük teklifin uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile; bu istekli ile de
sözleşme imzalanması mümkün olamazsa üçüncü en düşük teklif sahibi istekli ile bu
Şartname’de belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ikinci;
bunun mümkün olmaması durumunda üçüncü en düşük teklif sahibi istekliye 22’nci
maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.
Madde 25. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması:
İhale, bu Şartname ekinde yer alan Sözleşme’ye bağlanır. Sözleşme, DAĞITIM ŞİRKETİ ile
YÜKLENİCİ tarafından imzalanır.

Madde 26. Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli
Anlaşmazlıkların çözümünde ÇORUM Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
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