
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

        Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Sayı -
Konu : Teklif Mektubu (Piyasa Fiyat 
Araştırması) 

İLGİLİ FİRMALARA/KİŞİLERE

          Üniversitemiz Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve aşağıya ayrıntılı 
özellikleri ile çıkarılan mal/ malzemeler 4734 sayılı kanunun 22/d bendine ve Genel Tebliğin 
22.5.1.4 maddesine göre satın alınacaktır. Tarafınızca söz konusu mal ve malzemeye ait birim 
fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV hariç)  20.02.2020 tarihi saat 15:30’a kadar Müdürlüğümüze 
bildirilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
                                                                                                                       Genel Sekreter V.

       Firma, dağıtımını yapacağı ürün yeni tarihli olmalıdır. Raf ömrü süresince tüketilemeyen veya bir yıl içerisinde 
evsafını kaybeden malı yenisiyle değiştirme garantisi verecektir. Firma, teklif formunu imzalamak suretiyle bu 
hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garantisi süresi başlangıç süresi kabul edilecektir. Müdürlüğümüz 
söz konusu malı alıp almamakta kısmen veya tamamen almakta serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi 
sipariş tesliminden sonra bir ay içerisinde yapılır.

    Burada belirtilmeyen / belirtilemeyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi ve terim 
eksiklikleri olması halinde yürürlükte olan Tüzük, Yönetmelik, Kalite Standartları hükümleri geçerli olacaktır.

   Bu şartlar dahilinde aşağıya cinsi, özelliği ve miktarı yazılı mal/malzemeyi KDV HARİÇ 
(RAKAMLA)……………………..TL …………………………………KR karşılığında yapmayı taahhüt ederim. 
(YAZIİLE)…………….TL ……………………………….KR…………………..  karşılığında yapmayı taahhüt 
ederim.

KDV ORANI %..................................

İdare ve Teknik Şartnameleri ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.

                                                                                     FİRMA
                                                                                            KAŞE VE İMZA

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/02/2020-3798

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENN30V80 adresinden yapılabilir.

MUSTAFA ÖZTÜRK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 18/02/2020 10:24



SIRA 
NO

MAL/İŞİN 
ADI,CİNSİ 
ÖZELLİĞİ

AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR KDV 
HARİÇ 
BİRİM 
FİYAT

KDV HARİC 
TOPLAM 
FİYAT

1. EKMEK 60 GR TEK.ŞART. UYG. 
OLACAKTIR

ADET 150.000

2. TOST EKMEĞİ 
80 GR

TEK.ŞART. UYG. 
OLACAKTIR

ADET 15.000

3. KÖFTE DÖNER 
EKMEĞİ 120 
GR

TEK.ŞART. UYG. 
OLACAKTIR

ADET 15.000

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Ek: Teknik Şartnamesi

1- Teklifler Müdürlüğümüze elden imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmelidir. ,
2- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi 

gerekmektedir.
3- Teklif isteme yazımızda mal/malzemelere Toplam Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
4- İlgili mevzuat uyarınca isteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için 

(Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş, LTD gibi) Adres-Telefon-Faks-Ticaret/Esnaf oda adı- 
Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa e posta adresi) bildirilmekle istekliler yükümlüdür.

5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye ait olup, bu esnada 
oluşabilecek çizilme, kırılma ve dezenformasyon yükleniciye aittir.

6- Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup, değişiklik gösterebilir. 
Bu nedenle yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

7- Müdürlüğümüz söz konusu malları alıp almamakta, kısmen veya tamamen almakta 
serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi sipariş tesliminden sonra bir ay 
içerisinde yapılır.

17.02.2020 Memur.                         : Hasan CEBEL



T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

60 GRAM SOMUN (ROLL) EKMEK 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SOMUN EKMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Ekmekler; Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinde yer alan Tip 650 ve daha yüksek kül 
içeren ekmeklik buğday unlarından yapılacaktır.

2) Ekmeklerin yapımı esnasında un, tuz, ekmek mayası ve sudan başka herhangi bir katkı 
maddesi kesinlikle katılmayacaktır.

3) Ekmeklerin kuru maddede tuz oranı % 1,5 ten fazla olmayacaktır.

4) Ekmeklerin rutubet oranı % 38 den fala olmayacaktır.

5) Ekmeklere dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda 
ve kabuk rengi dağılımında olabildiğince homojen olmalı, basık ve yanık olmayacaktır.

6) Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen 
olmalıdır, hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı olmamalıdır, yabancı madde ve 
karışmamış halde un, tuz, maya ile bunların topakları bulunmamalıdır.

7) Ekmek içi homojen, kendine has renk, tat ve kokuda olmalıdır, yabancı tat ve koku 
hissedilmemelidir.

8) Somun ekmekler roll ekmek olarak tabir edilen daire şeklinde olacaktır. Üzerinde % 10 
oranında susam olacaktır ve herhangi bir bıçak izi, şekil bulunmayacak düz olacaktır.

9) Ekmeğin pişmiş olarak son hali 60 gram olacaktır.

11) Ekmeklerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde 
yer alan hükümlere uygun olacaktır.

12) Ambalajlanan 60 gramlık roll ekmekler belirli sayılarda eşit olarak şeffaf beyaz poşetlerde 
teslimat yapılacaktır. Poşetlere 100 er adet ekmek doldurulacaktır.

13) Günlük sipariş edilen ekmekler toplu halde tartılıp kasa ağırlıkları düşüldükten sonra 60 
grama bölünerek teslim alınan ekmek miktarı tespit edilecektir. 



14)Ekmekleri üreten işyerinin; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 
İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 
olmalıdır.

15) Ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme 
bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve 
işaretlenmelidir.

16) Ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları 29/12/2011 tarihli ve 28157 3. mükerrer 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum 
Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

17)17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği 
ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 
Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

18) Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “İşletme Kayıt Numarasına” 

sahip olması gerekmektedir. 

19) Ambalajı üzerinde; ürünün adı, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), dair numarası veya damgası 

olacaktır.

20) Sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

21) ihaleye katılanlar arasında ekmek üreticisi olan firma tercih edilecektir.

22) Ekmekler günlük,sıcak halde, belirtilen saatte getirilecek olup belirtilen yere teslim 
edilecektir.

23)  Ekmeklerin % 10 luk kısmı kepekli olacaktır.


