ZEYİLNAME
NO: 1
GRANİT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ’nin 400 kW Anahtar Teslimi Çatı Uygulaması Fotovoltaik Güç Sistemi Mal Alım ve
Montajı işine ilişkin ihale dosyasındaki Bölüm B: ÖZEL KOŞULLAR’da yer alan Madde (3)
Sözleşme bedeli ve Ödemeler ve Madde (5) Başlama tarihi maddeleri kısmen aşağıdaki gibi
değişmiştir:
İlgili maddenin mevcut hali
Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli

:.......………… TL’dir.

Ücretin KDV hariç tüm vergi, harç ve benzerlerini kapsadığı kabul edilir.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %20’si olan
……….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra onbeş (15) gün içerisinde avans
teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.
Sözleşme kapsamında faturalandırma ve ödeme, hak ediş esasına göre yapılacaktır.
a) Yüklenici ihaleye konu işin %50 si tamamlandığında birinci hak edişi düzenleyecek, Sözleşme
Makamı gerekli incelemeyi yaptıktan ve onayladıktan sonra yüklenici söz konusu hak edişe ait
faturayı düzenleyerek teslim edecektir.
b) İhaleye konu olan iş tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından işin % 100 ‘ü
tamamlandığında 2. ve kesin hak ediş düzenlenecek, kurulacak olan sistemin geçici kabul
işlemleri yapılacak ve gerekli kurumlardan (TEDAŞ ve GEDİZ EDAŞ) sistemin eksiksiz bir
şekilde çalıştığına dair onay yazıları alınarak, Geçici kabul onay yazıları, hak ediş dosyası,
irsaliye, faturalar ödeme talebi ile beraber Sözleşme Makamına intikal ettirilecektir. Sözleşme
makamı gerekli incelemeleri yapacak ve işin onaylanmasına müteakip 30 gün içerisinde kalan
sözleşme bedelinin % 80 ‘ine tekabül eden bakiye ödeme gerçekleştirilecektir.
İlgili maddenin değişiklik yapılmış hali
Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli

:.......………… TL’dir.

Ücretin KDV hariç tüm vergi, harç ve benzerlerini kapsadığı kabul edilir.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %20’si olan
……….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra onbeş (15) gün içerisinde avans
teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.
Sözleşme kapsamında ara ödeme yapılacaktır.
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a) Sözleşme bedelini oluşturan tüm malzemelerin sahaya indirilmesi, tüm bu malzemelerin
montajının yapılması ve sistemin devreye alınıp eksiksiz bir şekilde teslim edilmesine müteakip
sözleşme bedelinin %50’si olan………….TL ara ödeme olarak yapılacaktır.
b) Sözleşme kapsamında nihai ödeme yapılacaktır. Kurulacak olan sistemin geçici kabul
işlemlerinin yapılması ve gerekli kurumlardan (TEDAŞ, vb.) tüm onaylarının alınarak sistemin
eksiksiz bir şekilde sözleşeme makamına teslim edilmesine müteakip 30 gün içinde sözleşme
bedelinin %30’u olan ………………TL nihai ödeme olarak yapılacaktır.
Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları (fatura, irsaliye, geçici kabul onay
yazıları vb.) ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin
yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
İlgili maddenin mevcut hali
Madde (5) Başlama tarihi
Yüklenici; Ges santralinin kurulumunda yaşayabileceği herhangi bir sorundan ötürü işi İZKA
destekli projenin bitiş tarihi olan 18.06.2014’ten sonra bitirmesi ya da hiç bir şekilde
bitirememesinden kaynaklanacak olan İZKA ile yapılan anlaşmanın fesih edilmesi durumunda
oluşabilecek İşveren zararının tamamını ödemek ile yükümlüdür.
İlgili maddenin değişiklik yapılmış hali
Madde (5) Başlama tarihi
Yüklenici; Ges santralinin kurulumunda yaşayabileceği herhangi bir sorundan ötürü işi İZKA
destekli projenin bitiş tarihi olan 17.06.2014’ten sonra bitirmesi ya da hiç bir şekilde
bitirememesinden kaynaklanacak olan İZKA ile yapılan anlaşmanın fesih edilmesi durumunda
oluşabilecek İşveren zararının tamamını ödemek ile yükümlüdür.

Ege KIRAN
Genel Müdür
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