
      T.C         Tarih :            19/10/2017 

YAZIHAN KAYMAKAMLIĞI  TEKLİF MEKTUBU  Teklif Tarihi: 24.10.2017 

            Malmüdürlüğü        Teklif Saati:   14:00 
          İhale Usulü:   4734 /22-D 

 

 

 

 Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiyayı KDV 

hariç BİRİM FİYAT olarak teklifinizi bildirmenizi rica ederim. 

 

 

        Mehmet Cemil SARIKAYA 

           Malmüdürü 

 

Yazıhan İlçe Malmüdürlüğüne 

 

Sıra 

No: 

Malzemenin Cinsi: Birim Miktarı Birim 

Fiyatı 

Tutarı: 

1 KÖMÜR (Kaloriferlik,Portakal) Ton 30   

2 ODUN Ton 3   

Odun ve Kömürün taşınması ve istifleme işi yükleniciye aittir. Teslim yeri Yazıhan Hükümet 

Konağı Hizmet binasıdır. Teknik şartnameye uygun olacak şekilde ürün verilmelidir. Eksik ve 

hatalı işlemlerden yüklenici sorumludur. 

 

 

 

 

 Yukarıda yazılı emtiyayı isteğinize/nümunesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz 

fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz. 

 

 

         Firma Kaşesi-İmza-Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalar Yazıhan Kaymakamlığı resmi sitesi http://www.yazihan.gov.tr/ adresinden ihale 

dökümanına erişebilirler. 

http://www.yazihan.gov.tr/


ODUN VE KÖMÜR ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
İŞİN KONUSU: Yazıhan Hükümet Konağı Hizmet Binası ısıtma sisteminde 

kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 30 ton portakal tipi ithal kömürü ve 
kırılmış odun alınacaktır. 
 

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliği ile 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi ile ilgili 

genelgesinde belirtilen genel esaslara uygun olarak torbalanmış, ruhsatlandırılmış 
ve satışa sunulmuş ısınma maksatlı kalorifer kömürü alınacaktır. 
 

2-a) :ithal Portakal Tipi Taş Kömürü 
a-) Toplam nem orijinali %10 (max) 

b-) Kül kuru bazda % 16 (max) 
c-) Uçucu madde % 18(min)- %22(max) 
d-) kükürt %1 (max) 

e-) Serbest kabartma endeksi 0-2,5 
f-) Kül erime noktası 1250 CL 

g-) Alt kalori değeri 7000 CL 
h-) Ebadı min 50 mm-max.100mm (portakal cinsi) 

2-b): ODUN 
a-) Odunlar çürük olmamalıdır. 
b-) Odunlar kuru olmalıdır. 

c-) Odunlar kırılmış yaklaşık 40-90 cm uzunluğunda, 30-40 cm çapında olmalıdır. 
d-) Odunlar yüksek kalorili olmalıdır. (çam,meşe gibi) 

e-) İhtiyaç 3 ton (3000 kg)dır. 
f-) Teslimat yeri Yazıhan Hükümet Konağı Hizmet binasıdır. 
 

3- TESLIM YERI: idarenin belirleyeceği miktarlar doğrultusunda yüklenici 
tarafından; Yazıhan Hükümet Konağı Hizmet binasıdır. 

 
4-TARTI VE TESLiM İŞİ : 
(4-1) Yüklenici tarafından gönderilen kömür araçları İdaremizin göstereceği 

ambarlara boşaltma ve istif işi dahil olmaz üzere teslim edilecektir. 
(4-2) :Yüklenici tartı fişi ile göstereceği kömür araçlarının idareye müracaatla 

kömür tartısını yeniden isteyecek idari görevleri nezaretinde yeniden elektronik 
kantarda tartı ücreti yükleniciye ait olmak üzere yeniden tartılacak (dolu-boş 
teslim tartı masrafları yükleniciye aittir). 

(4-3) :Kömür nakliyesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, nakliye esnasında 
mutlaka kurumumuzdan kabul komisyon üyeleri bulunacaktır. Mesai dışında 

malın kabulü ve teslimatı kesinlikle olmayacak ve teklif dahi edilmeyecektir. 
(44): Yüklenici kantar tartı fişi sevk fişi ve kömürü ile ilgili kuruma teslim ettiğine 
dair teslim-teselüm belgesini idareye ibraz ederek kömürün teslimatını 

tamamlayacaktır 
 

5-ÖDEMELER: Yüklenici tarafından kömür teslimatında sonra ödeme 
yapılacaktır. Ödemeler teslimata göreyapılacaktır. Sözleşme ve şartname 
hükümleri doğrultusunda hizmetin ifasına ait her türlü vergi, harç, resim, 

sigorta vb. giderler yükleniciye aittir. Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair 
belgeler istenecektir. 

 
 



6-CEZALAR: Yüklenici şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket 

etme zorunda ve 1.madde de belirtilen tonajda ve 2.madde de belirtilen 
özeliklerdeki kömürleri şartname ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde yüklenicinin bağlı bulunduğu 
Ticaret odası ve ilgili meslek odalarına bildirilecek ve kendisi hakkında kamu ihale 
kanunları uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca idare kömür talep ettiği tarihten 

itibaren 3 gün içerisinde kömür teslim edilmediği takdirde istenen miktar 
tutarında beher tonu için 15.00 TL ceza uygulanacaktır. 

 
7-KALİTE KONTROLU: Yüklenici tarafından getirilen kömür; idarece belirlenen 
muayene ve teslim alma komisyonu tarafından kontrol edilmesi sonucu istenen 

kalite ve özeliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayarak iade 
edilecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

 
8-Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir 
 

9-İstekli Çevre Bakanlığından taş kömürü satışı ile ilgili belgeyi ve vereceği 
kömüre ait analiz raporunu sunması zorunludur. Ayrıca; getirilen kömür kabul 

komisyon üyelerinin belirleyeceği herhangi bir resmi laboratuarda kömür kalite 
analiz raporu istenilecektir ve analiz rapor ücreti yükleniciye ait olacaktır.  

 

 

 

 

 

        Mehmet Cemil SARIKAYA 

           Malmüdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

YAZIHAN KAYMAKAMLIĞI 

Malmüdürlüğü 

 

Tarafımızdan Yazıhan Hükümet Konağı Hizmet Binasında kullanılmak üzere 2017 

yılı  için tabloda belirtilen cins ve miktarlarda Odun ve ithal Portakal linyit kömürü alımı işi 

için bütün belgeler incelenmiş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmaksızın bütün 

koşullarıyla kabul edilmiş olup, alımı yapılacak işe ilişkin olarak işin tamamını  belirtilen 

birim fiyatlar üzerinden toplam KDV Hariç …………………… bedelle vermeyi / yapmayı 

taahhüt ederiz. Toplam bedelin ayrıntısı aşağıdaki birim fiyat cetvelindedir. 

 Saygılarımla arz ederim.                   

       

                     Ad Soyad  ve Firma 

Ünvanı 

          Kaşe-İmza 

 

YAKLAŞIK MALİYET  

FİYAT TEKLİF  CETVELİ 

 

 

SIRA 
NO MALZEMENİN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 

TEKLİF 
EDİLEN 

TOPLAM 
FİYAT 

BİRİM 
FİYAT-TL TUTARI-TL 

1 KÖMÜR (Kaloriferlik,Portakal) Ton 30   
2 ODUN Ton 3   

TOPLAM TUTAR ( KDV HARİÇ)   
                       

 

……………………………… Şirketine 

 

 Yukarıdaki cetvelde cins ve miktarı belirtilen malzemelerin satın alınması işine ilişkin 

yukarıda belirtilen formata uygun olarak anketli kağıtlarınıza (Başlıklı proformanıza) veya 

mevcut bu formda hazırlayacağınız fiyatınızı tahmini bedel tespitinde kullanılmak üzere en 

geç 24/10/2017 tarihi, saat 14.00’a kadar Yazıhan Malmüdürlüğü Hükümet Konağı Hizmet 

Binası  Yazıhan/MALATYA adresine elden ulaştırılması veya (422 7514111) numaraya faks 

çekilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim. 18/10/2017 

NOT:  Bilgi almak için 422 7514111 (Dahili :   )  telefondan ulaşabilirsiniz.           

 

 

   İdare Görevlisi 

 

Hamza DOĞAN 

V.H.K.İ 

 


