ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. ve
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. DAHİLTÜM İŞTİRAKLERİ
SATIN ALIM GENEL TİCARİ ŞARTNAMESİ

KAPSAM :
Anadolu Birlik Holding A.Ş. ve aşağıda sayılan
tüm iştirakler ile Holding bünyesine katılacak
diğer şirketler dahil;
1. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.
2. Panagro Gıda Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
3. Şekersüt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş.
Pan-Gev Tarım Hayvancılık San.Tic. A.Ş.
Termavilla Otelcilik ve Turizm A.Ş.
Çumra Patates ve Zirai Ürünleri
Değerlendirme San. A.Ş.
8. Panplast Sulama Tarım San. Ve Tic. A.Ş.
9. Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.
4.
5.
6.
7.

10. Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş.
11. Helvahane Gıda Tar.Ürt. Paz. San. Ve Tic. A.Ş

12. Panek Ziraat Aletleri Day. Tük. Mal. Oto.
Yak. Pet. Ür. Tar. Tic. A.Ş
13. Koneli Tarım Ve Sanayi Ürünleri
Pazarlama A.Ş.
14. Turan İçecek Gıda San.Ve Tic.A.Ş.
15. Pankent Mim. İnş. Lojistik Nakl. San. Tic. A.Ş.

16. Simurg Koruma Güv.Ve Eğt. Hiz. A.Ş.
17. Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.
ve Holding bünyemize katılacak tüm iştirakler
ile bunların tüm şubeleri için gerek Türkiye’den
gerekse Türkiye dışından temin edilecek mal,
hizmet, inşaat, taahhüt işleri, nakliye işleri,
kiralama ve benzeri tüm alım işlemleri için iş bu
genel ticari şartnamemiz hükümleri geçerli ve
bağlayıcıdır. İstekli firmalar tekliflerini verirken
bu şartnamemiz esaslarını kabul ve teyit
ettiklerini beyan ederler.
TEKLİF ALMA ESASLARI:
Tekliflerin Verilme Zamanı:
Teklifler Şirketimizin istediği tarih ve saate
kadar verilir. Belirtilen tarih ve saate kadar
verilmeyen tekliflerin değerlendirmeye alınıp
alınmayacağı Şirketimiz ihtiyarında olup istekli
firma herhangi bir hak talebinde veya itirazda
bulunamaz.
KAMU
İHALE
KANUNUNA
TABİ
OLMAYAN HOLDİNGİMİZ VE TÜM
İŞTİRAKLERİMİZ adına yapılan tüm
satınalmalar istenen firmaya istediği fiyattan
verilebilir. Tüm katılımcılar bunu peşinen
kabul ederler.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi:
Özel şartnamede veya başka bir yerde aksi
belirtilmedikçe teklif geçerlilik süresi teklif
tarihinden itibaren 30 gündür. İstekli
teklifinde daha az süre belirtmişse yok
hükmündedir.
Teklif yenilendiği veya herhangi bir sebeple 2.
teklif istendiği zaman bu süre de yenilenir.
Şartnameye Uymayan Teklifler:
İş bu genel ticari şartnamemize ve özel
şartnamelerimize gerek şekil gerekse esas
yönünden
uygun
olmayan
tekliflerin
değerlendirmeye alınıp alınmayacağı Şirketimiz
ihtiyarında olup böyle bir durumda istekli firma
herhangi bir hak talebinde veya itirazda
bulunamaz.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
İsteklilerden usulüne uygun olarak alınan
teklifler isteklilerin gıyabında Şirketimizce
teknik ve ticari yönden değerlendirilir.
Değerlendirme için belli bir süre öngörülemez.
Holdingimiz ve tüm iştiraklerimiz kamu ihale
kanununa
tabii
olmadığından
bu
değerlendirmeler belli bir şekle bağlı olmayıp
Şirketimiz ihtiyaçları ve kriterleri geçerlidir.
İstekliler Şirketimizin değerlendirmelerine
itirazda bulunamazlar.
Geçici Teminat
Aksi belirtilmedikçe ihalelerimize iştirak
edecek istekliler teklif tutarının %5’i oranında
geçici teminatı Şirketimize tevdi etmek
zorundadırlar. Teminatlar, nakit ( TL, USD,
Euro, GBP), banka teminat mektubu veya
devlet tahvili şeklinde olabilir. Geçici teminat
mektubunun vadesi 3 aydan az olamaz. İhale
sonuçlandıktan sonra geçici teminatlar firmalara
iade edilir. Ancak sipariş verilen firmaların
geçici teminat iadeleri kesin teminatın
alınmasından sonra yapılır.
SİPARİŞ
Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde uygun
olan firma veya firmalara sipariş verilir.
Uygunluk Şirketimiz ihtiyaç ve kriterlerine
uygunluk anlamında olup başka türlü
değerlendirilemez. Siparişin tamamı tek firmaya
verilebileceği gibi bölünebilecek nitelikteyse
birden çok firmaya da dağıtılabilir.
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Tüm istekliler bunu kabul etmiş sayılır.
Sipariş işin durumuna göre sözlü veya ilgili
teklifin onaylanması şeklinde olabileceği gibi
belli yazılı bir şekle de (sipariş mektubu,
sözleşme vb.) bağlı olabilir. Sözlü ve ilgili
teklifin
onaylanması
şeklinde
verilen
siparişlerde siparişi veren kişinin Şirketimizde
sipariş vermeye yetkili olmasına dikkat
edilmelidir. Yetkisi olmayan personelimizin
verdiği sipariş geçersizdir.
KESİN TEMİNAT:
Siparişi alan firma taahhüdünün sipariş
şartlarına uygun olarak ifa garantisi olarak
sipariş tutarının %10’u tutarındaki kesin
teminatını Şirketimize tevdi etmek zorundadır.
Teminatlar, nakit ( TL, USD, Euro, GBP),
banka teminat mektubu veya devlet tahvili
şeklinde olabilir. Özel şartname veya başka bir
yerde aksi belirtilmedikçe kesin teminat
mektuplarının vadesi:
 Mal veya hizmet alımlarında son teslim
veya ifa tarihinden en az 1 ay sonrası;
 Belli bir süre performans sağlaması gereken
makine, tesis vs. alımlarında performans
süresinin sonu;
 İnşaat ve taahüt işlerinde kesin kabul tarihi;
 Garanti
gerektiren
cihaz,
makine
alımlarında garanti süresi sonudur.
Vadesi dolan teminat mektupları firmaya iade
edilir. Vadesinden önce teminatın iadesi
Şirketimizin ilgili kısmının yazılı oluru ile
mümkündür.
FİYAT:
Siparişle belirlenen fiyatlar (TL veya geçerli
döviz cinsinden) sabittir ve teslimatın sonuna
kadar hiçbir şekilde değiştirilmez. Özel
şartnamelerde belirtilen hususlar saklıdır. İnşaat
ve taahhüt işleri anahtar teslimi olarak sipariş
edilmişse fiyat sabit; keşif listesi ve metrajı belli
olan işlerde birim fiyatlar sabittir.
FATURA TANZİMİ VE ÖDEME:
Mal veya hizmetin teslimi veya ifasını müteakip
aksi belirtilmediği müddetçe TL üzerinden
fatura tanzim edilir ve aksi belirtilmedikçe
ödemeler fatura tarihi itibariyle 90 takvim günü
içinde Holdingimiz ve ilgili iştirakin ödeme
planına uygun Şirketlerimiz veznesinden veya
firmanın banka hesabına havale şeklinde yapılır.
Yabancı para cinsinden siparişe bağlanan
durumlarda;
1. Fatura yabancı para cinsinden tanzim
edilerek ödeme de yabancı para cinsinden

yapılabilir. Böyle durumlarda muhasebe
kayıtlarında eşgüdüm sağlamak için ilgili
kur fiyatı fatura üzerinde gösterilir.
Herhangi bir kur farkı vs. ödemesi veya
tahsili söz konusu olamaz.
2. Fatura yabancı para cinsinden tanzim
edilerek ödeme, ödeme tarihindeki kur
üzerinden TL cinsinden yapılabilir. Böyle
durumlarda fatura tarihi ile ödeme tarihi
arasındaki kur farkı, iç KDV ayırmak
suretiyle karşılıklı faturalar ile kapatılır.
Herhangi bir kur farkı ödemesi söz konusu
değildir.
3. Mal veya hizmetin teslim veya ifa
tarihindeki kur üzerinden TL fatura tanzim
edilebilir ve ödeme de TL olarak yukarıda
açıklanan esaslarda ödeme yapılır.
Prensip olarak avans ödemesi yapılmaz. Ancak
taraflar arasında mutabakata varılmak ve
sözleşmede
belirtilmek
şartıyla
avans
ödemeleri, muteber bir bankanın vereceği avans
teminat mektubu karşılığında yapılabilir. Avans
teminat mektubunun vadesi söz konusu mal
veya hizmetin son teslim veya ifa tarihinden en
az 3 ay sonrası olmalıdır.
Yıllara
sari
inşaat
işlerinde
yasal
düzenlemelerin öngördüğü stopajlar firmanın
istihkakından kesilir.
Türkiye dışından temin edilecek mal veya
hizmetlerin ödemeleri sözleşme ile belirlenir.
TESLİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Firma taahhüt altına girdiği mal veya hizmeti
siparişle veya sözleşme ile belirlenen teslim
veya ifa süreleri içinde Şirketimizin istediği
yerde teslim veya ifa etmekle yükümlüdür. Bu
itibarla nakliyeler firmaya aittir. Zamanında
teslim veya ifa edilmeyen mal veya hizmet için
%10’ dan aşağı olmamak üzere cezai hükümler
uygulanır.
SİPARİŞİN İPTALİ
Herhangi bir sebeple verilen siparişten
dönülemez.
Ancak
tarafların
karşılıklı
mutabakatı ile sipariş iptal edilebilir. Sözleşme
ile bağlanan siparişlerde sözleşmenin feshi belli
bir şartı gerektiriyorsa bu şartın gerçekleşmesi
ile sipariş iptal edilebilir.
İŞİN DEVRİ
Firma siparişle taahhüt altına girdiği hak ve
yükümlülüklerini Şirketin onayı olmadan başka
bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez.
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Ancak bu taahhüdünü yerine getirmek için alt
yüklenicilerle çalışabilir. Alt yüklenicilerle olan
ilişkiler Şirketimizi bağlamaz
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Taahhüt işlerinde firmaların çalıştırdığı işçiler
hakkında İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu
ve
mevzuatının
gerektirdiği
mükellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktır.
Tüm katılımcılar,
http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve
renler_ISG_Sartnamesi.pdf
internet sitemizde yayımlanan alt işverenler ISG
şartnamesini kabul etmek zorundadır.
GARANTİ SÜRELERİ
Sipariş konusu malda garanti söz konusu ise
özel şartname, sözleşme veya başka yerlerde
aksi belirtilmedikçe garanti süresi teslim
tarihinden itibaren en az 1 yıldır.
CEZAİ ŞARTLAR
Tekliften dönülmesi halinde geçici teminat;
taahhüdün sipariş şartlarına uygun ifa
edilmemesi halinde ise sipariş iptal edilerek
kesin teminat Şirketçe gelir kaydedilir. Gerek
tekliften dönme gerekse siparişin iptali
hallerinde ihtiyacın karşılanamaması veya
Şirketimizin dilediği herhangi bir ihale usulü ile
kısmen veya tamamen üçüncü şahıslardan
temini dolayısıyla ortaya çıkacak fiyat farkları
ve diğer zarar ziyanımız mevcut teminattan
karşılanır. Teminatın zarar - ziyanımızı
karşılamaması halinde aradaki fark hiçbir
kanuni merasime gerek kalmaksızın satıcı
firmadan derhal talep ve tahsil edilir.
Taahhüdün
verilen
program
dahilinde
zamanında
yerine
getirilememesi
veya
getirilemeyeceği kanaati hasıl olması halinde
Şirketimiz dilerse sözleşmenin feshi yoluna
gitmeyerek taahhüdün yapılamayan kısmını
satıcı firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan
almaya yetkilidir ve doğacak fiyat farkını ise
satıcı firma istihkakından, istihkakı yetmediği
takdirde teminatından keser.
Mal veya hizmetin geç teslimi veya ifasında,
gecikilen her bir takvim günü için ihale
bedelinin % 0,5’inden az olmamak üzere ceza
uygulanacaktır. Ceza tutarı ihale bedelinin
%10’nundan az olamaz.
MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebep sayılacak haller şunlardır:
 Savaş ve diğer çarpışmalar (savaş açıklansın
veya açıklanmasın), istila, dış düşmanların

saldırısı, terör saldırısı, seferberlik veya
resmi emir
 Ayaklanma, ihtilal, isyan, askeri veya sivil
savaş
 Baş kaldırı, ayaklanma, sadece satıcı ve
alıcı çalışanları ile sınırlı durumlar hariç
Taraflardan biri, mücbir sebeplerden dolayı
sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremez ise,
mücbir sebebin sürdüğü süre zarfında
sözleşmenin uzatılması ve yükümlülüklerin
yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
Mücbir sebebin ortaya çıktığı taraf, konuyu
diğer tarafa en kısa zamanda bildirmeli ve bu
durumu yetkili kurumlardan aldığı belge ile
ispatlamalıdır.
Mücbir sebep 8 aydan fazla olursa, diğer taraf
bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
VERGİ RESİM HARÇLAR
Alım konusu mal veya hizmetin K.D.V.si
Şirketimizce ödenir. Sipariş bir sözleşme ile
yapılmışsa sözleşmeden doğan damga vergisi
firmaya aittir ve ilk istihkakından tahsil edilerek
ilgili dönemde ilgili vergi dairesine Şirketimizce
yatırılır.
Satınalmanın Teşvikli olması halinde KDV
ödenmeyecektir.
KDV TEVKİFATI
Sözleşme kapsamında yapılacak olan İşin
niteliği 1 Seri No’ lu Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliği ile ilğili konuları
kapsaması halinde işin fatura edilmesi veya
bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma
Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuat
çerçevesinde
Tevkifat
kapsamında
değerlendirilecektir.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Şartname, özel şartnameler, sözleşme ve
sipariş hükümleri ile sipariş şartlarının
uygulanmasından
doğacak
her
türlü
anlaşmazlıkların çözüm yeri Konya Mahkeme
ve İcra Daireleridir.
İSTEKLİ FİRMA TEYİDİ:
Tüm katılımcılar Genel Ticari Şartnamemizi
kabul etmiş sayılır.
İş bu genel ticari şartnamenin tüm maddelerini
okuduk ve kabul ettik. Verdiğimiz teklifin iş bu
genel ticari şartname hükümlerine göre
hazırlanmış olduğunu teyit ederiz.
FİRMA ADI :
KAŞE

:

İMZA
TARİH

:
:
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