
e) Bildirime esas faks numarası
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki tarat 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adıeslerini tebligat adresi olarak kabul
etrnişlerdir. Adres değişiklikleri usuliine uygun şekilde karşı taıafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı düa sonra siiresi içinde yapmak kaydıyl4 kurye, faks veya
elektronik posta gibi diğeı yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde3 - Sözleşmenin dili
3.1. S6zleşme Türkçe olarak hazırlanmştrr.
Madde 4- İş tanımı
4.1. Sözleşme konusu iş;
Işin Adı:
Miktarı ve türü: 12 adet süreli İlaçlama hizmet alrm işi
01 Nisan 2020 -2l Nisan 2020 - 1l Mayıs 2020 -01 Haziran 2020 -2l Haziran 2020-1|
Temmuz 2020 -0l Ağustos 2020-2l Ağustos2020. l1 f,ylüt 2020 0l Ekim 2020 21
Ekim 2020 1l Kasım 2020

Madde 5 - S6zleşmenin tiirü ve bedeli
5.1. Bu sözleşme birim iiyat sözleşme oIup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir
iŞ kaleminin miktarı ile bu iş kalemteri için Yüklenici tarafindan teklif edilen birim
Iiyatlann çarprmı sonucu bulunan tutarlann toplamı olan 3.600,00TL
(ucbinaltyiizTürklirası) bedel üzerinden ıkdedilmiştir. yapılan işIerin bedellerinin
ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin
tespitinde kullanılan birim fiyat|ar esas alınır.
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ADIYAMAN Üxiwnsİrrsi
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRrtTĞÜ uycur,ııııA oTELi

( 12 adet ilaçlama Hizmet Alım işi)

HİZMETİ ALIMINA Air sözırşun TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin taraflan
Bu Sözleşme, bir tarafta ADIYAMAN [rXİVtnSİrrSİ Döner Sermaye İşletme
Miidürtilği] (bundat, ' sorıra İdare olarak anılacakır) ile digİr tanfta
................:.,..-.- ........ (bundan sonra Yiiklenici olarak arıılacaktır.) arasında
aşağıda yazfu şartlaı düilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:{)IYAMAN ÜNİ\TRSİTESİ D6ner Sermaye İştetme Müdürlüğii
b) Adresi:ADIYAMAN tJNİVERsiTEsİ KAMPUSU 02100 - ADIYAııııN vmRrcz ı
ADIYAMAN
c) Telefon numarası: 416223267 6
ç) Faks numaras ı:416223267 6
d) Elektronik posta adresi(vaısa):aozgul@adiyaman.edu.tr
2.2. Yiiklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvııru; .............

i/
\J



a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgn hastalık.
ç) IQsıni veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri di
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ler.

l}ladde 6 - Sdzleşme bedeline dahi| otan giderler.
6.1 llgili pevzuah uya_rınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sdzleşme bedeline dahiloımayıp ldere tarafından Yük|eniciye ödenecektir.
Madde 7 - Teminata ilişkin hükümler
7.1. Kesin teminat alınrnayacakiır.

Madde 8 - Ödeme yeri ve şartlan
8.1_. 

_Sözleşme bede|i (ilıve 
_işler_nedeniyle meydana getebi|ecek artşlara ilişkin bedeldahil) Adıyaman Defterdarlrğı 

!!1!aşeu_e Müdürlüğünce ve Genel Şartnamenin hatalı,kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümteri saklı katm-ak kaydıyla ,şrğd" orgo.iıı"o pı""
Ye şartlar çerçevesinde - -6denecektir:
8,2, 2020- Nakit durumu çerçevesinde Her hai<ediş sonunda ödeme yapılacaktır-
Madde 9- Avans verilmesi şartlan ve miktan
9.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde l0 _ Fiyat farkı ödenmesi ve hesıplanması şartlan
l0.1 Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir..

Madde l1 - Alt yüklenicilere iüşkin bitgiler ve sorumluluklan
11-1._ Bu işte alt yüklenici çalışhrıImayacak ve §lerin tımamı yüklenicinin kendisitarıfından yapılacaktr.

Madde 12 - Cezalar ve sözleşmenin feshi

]1.].]dg. tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
12,1,1 IŞ zamarunda bitirilmediği, hizmet öngörülen site zarfinda ifa edilınediği takdirde
geÇen her takvim grinü için yiikleniciye yapılaİak ödemelerden o cihaza ult .tırİe!..1.a"t
tlzerinden giinliik % 0.5 ( binde beş ) oıarunda gecikme cezası kesilecektir.
12.1.2 Gecikme çgzas1 ytik|gnigiye_ aynca p.oterto çekmeye gerek kalmaksızın yapılacak
ödemelerden kesilir. Bu cezaıın 

.ödemelerden karşılanamu.us, huıirrd" ""- ytırı"İ;"ıo"o
aynca tahsil ediliı. Bu geci§me_ ihtannın yiikleniciye tebliğinden ıtiuaren İo'gtın g;çti$
takdirde İdare sözleşmeyi fesih edebilir.
12,1,3 

^Yi,İklenici.iŞbu 
sözleŞme ile üstlendiği ilaçlama hizmeti verilmesi işini Hizmet işleri

99ryl Şurtnu."sinde öngörülen esaslaı çerğevesinde, gereken or"r, ..." ;rrtİİu-, go.,"--t
Yiirütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusur ve aksaklıklan sozteşme İtiİti-İ".ır.
uygun olarak ğderecektir.
12.1.4 Yukanda 

_belirtilen aykınlıklann ardı aıdına veya aıalıklı olarak 3 (üç) kez
tekrarlanması halinde yukanda öngörülen cezalar uygulanmakla biıilte +zıı sayııı kanunun
20nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sozıeşme - -.

feshedilecektir.
12.1.5 idare tarafmdan kesilecek cezanrn toplam tutan, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %
30'unu geçmeyecekiir.

Madde 13 - Süre uzatımı verilebilecek haIler ve şartlan
l1,1,-M_u:bir sebepler nedeniyle siııe uzatrmı verilebilecek halIer aşağıda sayılmrştır.
l3.1.1. Mücbir sebçler:



13.1.2. Yukanda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilrnesi ve yükleniciye siire
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olaıak kabul edilecek durumun;
a) Yiiklenicinin kusurundan kayııaklanmamrş olması,
b) Taatıhüdtln yerine getirilmesine engel nitelilie olması,
c) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücüntin yetınemesi,
ç) Mlcbif sebebin meydana geldiği tarihi izleyen l..i c* içınae fıklenıcinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması.
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilınesi,
zorunludur.

Yldd:_14 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlarl4,|. 4734 Sayılı Kamu İhaıe Kanununa İ[şkin denetim, muayene ve kabul işlemlerine
dair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacakhr,
Madde 15- Hiikiim bulunmayan haller.
16.1, Bu sözleşme ve eklerinde hiiküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735
sayılı kanun hüİ,imlerine, bu kanuılarda hfüum bulunmaması hallerinde g-enel hiikiimler göre
hareket edilir.

Madde l6 - §özleşmede değişiklik yapılması
16.1. Sözleşme taıaflarca imzalarıdıktan sonıa değişiklik yapılmayacaktır.
16.2. Bu hallerin dışında sözleşme hiık,nrrılerinde aeğşiult yapi.amaz ve ek sözleşme
düzenlerıemez.

Mıdde 17 - Anlaşmazhklann çözümü
l7.1. Bu sözleşne ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Adryaman mahkemeleri ve icra daireleri yetkitidir.
Madde 18 - Yürürlük
l8.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 19 - Sözleşmenin imzalanmasr
19.1. Bu sözleşme 19 maddeden ibaret olup, İdare ve yiiklenici tarafmdan tam olarak okunup
anlaşıldıktan sofiaga./03/2020 tarihinde bir nüsha olarak imza altııa alınmıştır ay""" ]o"..,yiiklenicinin talebi halinde södeşmenin "aslına uygun idarece onayh suretini'' otır.ı"yıp
Yiikleniciye verecektir.
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Prof. Dr. luğhmet YüRG uT
Rektör

Yük]enici
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