EK-1: ÖZEL HUSUSLAR
MADDE 1:
İHALE KONUSU:
1.1.İhale konusu malın;
a) Adı: Akaryakıt Temini Ve Taşıma İhalesi
b) Miktarı: 220.000 Metrik Ton
c) İhaleye konulan malzemelerin cinsi ve özellikleri ekteki liste ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
Liste eksiksiz doldurulup teklif verilecektir. Liste sığmıyorsa ek liste doldurup teklif vereceklerdir.
MARKA, MODEL VE MENŞEİ:
MADDE 2:
İhaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihale konusu malların Marka ve Menşelerini (Hangi ülkede üretildiği)
tekliflerinde açıkça belirtecektir. Ayrıca varsa modellerini de açıkça belirtecektir.
GÜMRÜK MUAFİYET BELGESİ:
MADDE 3:
İhale edilen mallara gümrük resminden muaf olacak mallar için Gümrük Muafiyet talep Belgesini verecektir.
TEMİNAT SÜRESİ:
MADDE 4:
Kesin Teminatın (banka teminat mektubunun) süresi, sözleşmenin süresinin bitiş tarihinden itibaren, en az 1
ay fazla olacaktır. Kesin Teminat mektubu revolving teminat mektubu olmalıdır. Kesintisi yapılan
teminat yüklenici tarafından tamamlanacaktır.
Gerekmesi halinde KIB-TEK en çok 3 ay daha Kesin Teminatın süresinin uzamasını talep edebilir.
GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR:
MADDE 5:
Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usulleri Tüzüğü’nün 7(1)(L) ve 14(1)(A) maddesine göre işin süresi içinde
tamamlanmaması veya teslim edilecek malzemeyi gününde teslim etmemesi durumunda idare her geçen
takvim günü için ihale (sözleşme) bedeli üzerinden % 0,5 (binde beş) gecikme cezası kesecektir.

TAAHÜDÜN YAPILMAMASI:
MADDE 6:
Sözleşme yapıldıktan sonra SATICI taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmezse veya İdare’nin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen
ihbarına rağmen, aynı durum devam etmesi halinde sözleşme feshedilir ve teminatına el konup, hazineye irat
kaydedilir. Konu mahkemeye intikal edecek olursa SATICI doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.
FİYAT FARKI:
MADDE 7:
Yüklenici, taahhüt süresi (süre uzatımı dahil) içerisinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya
yeni vergi ve resimlerin konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi çeşitli
sebeplere dayanarak fazla para verilmesi talebinde bulunamaz.

TEBLİGATA ESAS ADRESTE BULUNMA MECBURİYETİ:
MADDE 8.
a. Yüklenici, ihale ve sözleşme süresince gösterdiği ikametgâhında bizzat bulunmaya veya kanuni
vekilini bulundurmaya mecburdur. İkametgâhında bulunduğu halde yapılacak tebligatı almaktan
kaçındığı takdirde, ikametgâhının görülebilecek yerine yapıştırılacak tebligat bizzat kendisine
yapılmış sayılacaktır.
b. Uluslararası ihalelerde yabancı (Y. Ş.) Yüklenici, sözleşmenin akdedildiği mahalde kendisine
yapılacak tebligatlar için adres gösterecektir.
c. Yüklenici, ihale ve sözleşmenin akdinden sonra ikametgâhını ve gösterdiği adresi değiştirmek
zorunda kalırsa bunu 3 (üç) iş günü içerisinde alıcı makama bildirecektir. Bildirmediği takdirde
eski ikametgâh adresine yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.
SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI:
MADDE 9:
Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
a.
Mücbir sebepler;
(1)
Doğal afetler.
(2)
Kanuni grev.
(3)
Genel salgın hastalık.
(4)
Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
(5)
Gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
b.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
(1)
Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
(2)
Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(3)
Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
(4)
Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (Yirmi) gün içinde Yüklenicinin
idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
(5)
Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
c.

İdareden kaynaklanan sebepler.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:
MADDE 10:
Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlık karşılıklı müzarekeler ile
halledilmeye çalışacaktır. Bu sürette giderilmeyen bütün uyuşmazlıklar halinde K.K.T.C. mahkemeleri
yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

MADDE 11:
İş bu idare şartname 2 (iki) sayfa ve bu madde dâhil 11 (on bir) maddeden ibarettir.

