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T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı   : E-17793936-934.02.11-5879  ………… 
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA/ŞAHIS

         Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten öğrenci topluluklarının 2020-2021 Eğitim 
Öğretim yılı içerisinde yapmayı planladıkları etkinliklerde ve spor faaliyetlerde kullanılmak üzere muhtelif gıda malzemeleri alım işinin 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi (d) bendi gereğince satın alınacaktır. Firmanız/Şahsınız tarafından verilecek teklifler KDV 
Hariç olmak üzere aşağıda yer alan Fiyat Teklif Cetvelini özenle doldurulup kaşeli ve imzalı olarak en geç 05.03.2021 tarihinde saat 
14:00'a kadar SKS Daire Başkanlığımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Gereğini rica ederim.

Son Başvuru Tarih ve Saati : 05.03.2021 14:00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Teslimat Yeri : MAÜ-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden teslim edilecektir
Teklif Türü : Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir

S.N. Hizmetin Adı Açıklama Birim Miktar KDV Hariç 
Birim Fiyatı

KDV Hariç 
Toplam Tutarı

1 Meyve suyu (1 lt) Tek.şart. uygun olacak. Adet 100
2 Bardak su (200cc) 60'lık 

koli
Tek.şart. uygun olacak. Koli 150

3 İkram şekeri Tek.şart. uygun olacak. Kg 10
4 Kuru pasta (tatlı-tuzlu) Tek.şart. uygun olacak. Kg 50
5 Çay (800gr'lık) Tek.şart. uygun olacak. Paket 40
6 Şeker Tek.şart. uygun olacak. Kg 80
7 Kahve Tek.şart. uygun olacak. Kg 10
8 Karton bardak (50'lik) Tek.şart. uygun olacak. Paket 100
9 Peçete (100'lük) Tek.şart. uygun olacak. Paket 50
10 Karıştırıcı (100lük) Tek.şart. uygun olacak. Kutu 50
11 Kek Tek.şart. uygun olacak. Adet 2000
12 Plastik eldiven Tek.şart. uygun olacak Adet 20
13 Ayran Tek.şart. uygun olacak. Adet 1200

NOT:
1-Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler teslim edildikten sonra 
yapılacaktır.
2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
3-Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş,LTD gibi)-Adres-Telefon–Faxs-Ticaret/Esnaf odasıadı-
Ticaret/Esnafodasısicilno-varsaepostaAdresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür
5-Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 6- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye aittir.
6-Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup, idare tarafından arttırılabilir/eksiltilebilir, malzemeler peyderpey alınacaktır.  
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Mehmet BAYAR
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Ek:Teknik Şart Name (3 Sayfa)



MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESi

l-MEYVIı SUYU

o Mey\,e suyli kutusu dış etkilere ve nemi korrıma özelliğinde ışık oksi|en ve tat geçirmeyecek şekilde
olacaktır.

. Meyve nektarı kı"ıtı"ıstı 1 lt. olacaktır.
o Meyve sı"ıları nıekaırik işlenılerle meyveden elde edilen, elde edildiği meyvenin tipik renk, tat ve

koku özelliklerini gösteren ürünleri içermelidir.
. Meyı,e suyıı miniırıum %35 meyve suyu konsantresi içermelidir.
ı Meyr.,e sııyu kutuları bonrbeleşmemiş, defbrne olmamış ve aseptik ambalajlı olacaktır.
. 'fSE ı-ı1,,,guı-ıdıır beigesi iirtin üzeriııde baskıiı mevclıt bulunacaktır.
o z\n-ıbıılıı.jların i.izerinde finna adı, adresi, net ağırlığı, tiretim tarihi ve son kullanım tarihi bulunacaktır.
ı |)eforırıe ıılırıuş ve kullaııılnayacak durumdaki üriinler iade edilecektir.

2-BARDAK StJ 200cc

. Bardak sular 200 cc (:200 ml)'lik porsiyonlarda tek kullanıınlık olarak ambalajlannrış olacaktır.
ı Alınrı },apılacak olan suları tireten, anıbalajlayan ve satışınl yapan kurum/kurumlar sağlık Bakanlığı-

Insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 25730, Tarih:
1710212005) ı,e TS 266 - Sular - İnsani tüketim amaçlı sular standardıncla beliıtilen hükümlere ve
bı-ı .v-,önetnıelik ve standartlarda atıf 1,apılan diğer hiikümlere uygun olarak üretim. ambalailama ve
dağıtım yapacak ve ilgili belgelere sahip olacaktır.

. Alıını 1,apılacak olan suların ambalajlarında hasar (delik, ezik, yıılık, vb) veya hata (son kullanma
tarilıi. iiretici bilgileri. içerik vb anıbalajda belirtilmesi zorunlu bilgileri mevcut olmaması)
bu l ıııııııiıl,acakt ı r,

ı ilirı,na. sı"ıları clepoya sağlam teslinr edecektir.

3_ İKRAM şEKERi

. İçerisinde kı-ıilanılaı,ı ınalzemeler 1 .sınıf kalitede olacaktır.
ı Alııııcıık ikran-ı şekeri ürtinleri ULUSAL marka özelliğinde olacak, Birinci sınıf o1acaktır.
ı soıı kiıllaırma tarilıleri üzerlerinde belirtilmiş olacaktır.
. l'ı-irlt GıcJa Kodeksi Lokuın Tebliğinde tanımlandığı gibi olacaktır.
. Ambalajlar sağlaın ve parçalanmamtş olacaktır.
o Irirma özellikle tüm ürünlerde teslinr edeceği malin numunesini komisyona sunacak, komisyonun

önereceği Lirünii teslinı edecektir.

4- KtJRt] PAS,I,A

. İçerisiı-ıde kullanılaıı un ve yağ 1,sıı-ııf olacaktır.
ı kuru pasta çeşitleriırin içerisinde hiçbir yabancı nıadde olmayacaktır.
o klıru pastalar isteııilen şekilde çeşitleııdirilecektir. Hijyen kurallarına uygun tiretilmiş olacaktır.
ı yapıırıında kullanılan tünr nralzemeler TsE belgeli ve Türk Gıda kodeksine uyguır olmalıdır.

6_( ,\\

o 1.kalitedeolacaktır,
ı koyu renkli, lozsuz olacaktır.
. İçinde sap, yaprak artığı, çöp olmayacaktır.
. İçerisinde boya maddesi oln-ıayacak.
ı ori.jina] ambalajıırda oiaçaktır.
ı Aı-ı,ıbalıı.i tizeriırde ürüııiin adı, tirn,ianın adı. 'fsE numarası üretim ve son kullanma tarihini belirtir

ibare o1açaktır.
. [jrtirıler'I'ürk Gıda Kodeksine (tebliğ no.2008142) uyguıı olacaktır.ft



7-ŞEKER

ı lJiriııci sıırıf o1acaktır.

Kı-ipler düzgün sıralanrırış ve dağıııık olnrayacaktır.
Kiip taııcleı,iır hcr biri 1,5-2.5 g ağırlığıııda olacaktır.

700 g. l ık paketl c,rde aıııbalaj lanmı ş o l acaktır.
Anıbalaj üzeriııde ürünıin adı, firnanın adı, TSE numarası ı-iretim ve son ku]lannra tarihini belirtir
ibare olacaktır.
['|rtinler Tiirk Gıda Kodeksine (tebliğ no.2006140) uygun olacaktır.
Ijretici 1lrınanın'T.K.İ.B"niı-ı Gıda Sicil ve [Jretim İzni' belgesi olmalıdır.

8-KAHVIı

ı i .kalitecje olacaktır.
I(oyıı reırkli öğütülmüş olacaktır.
İçiııde sap" yaprak artiğı, çöp olmayacaktır.
İçerisiııcle boya nraddesi o lınayacak.
Ori i inal aıııbala.j ında olacaktır.

9-KARTo|{ l]ARDAK

ı yapınııı,ıda hurda malzeme kullanılmayacaktır.
. Neı-ı,ı. nrantar vs. barıııdırnıamalıdır.
o l50-200 ırrl sıvı alacak kapasitede olacaktır.
ı Iııı az 80 ciereçe sıcakiığa dayarııklı olacak. ek yerlerinden sızdırmayacak. bardağın dolu miktarını

taşıl,abilecek kadar sağlam yapıda olacaktır.
.'l'SLı Staııilartlarıı-ıdaolacaktır,
ı l]ardaklar 100 adetii aınbalajlarda olacaktır.

l0_Pta(_]IıT,E

ı ilcr paket içinde en az 100 adet peçete ve peçete ebatları en az24cm x 25cm olmalıdır.
o peçeteler kaliteli kağıttaıı r,e beyaz reırkli olacaktır.
ı peçeteleriır aııbaiajları yırtık olmayacaktır.

1l_KARIŞTlRICI

. İçerisiııde hıırda nralzeme kullanılmamalı ve görünümii tamamen beyaz veya şeffa1 oimalıdır.
ı []sıek yapıda olmaiı ve lstya karşı dayarııklı olnralıdir.
ı karıştırıcı aırrbala.|larda olıııalıdır
ı Karıştırıcı bo1,,utu l0-13 cı-ıı olı-ııalıdır.
o Gıcja Maddeleri ile 'I'en-ıasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.

l2_KEK

. faclı i,e kokusu kendine özgü olııalıdır, kötü koku olmamalıdır.

. Acıı"nış. bayatlamış, kokusu değişnıiş, küflenn-ıiş, yağı dışarı vurmuş olmamalıdır.

. Aınbala.jlar 40.gr'lık paketler halinde olmalı,

. 'I'ı-irk (iıcla Kodeksi Etiketleme Yönetıneliğine uygun olııalıdır.

. kckin iç, malzen-ıeleri iyi pişmiş dağılımlari homojen, hamurlaşmamış, yanmış ve kurumuş yapıda
olıııamalı.

. Ambala,j ıizerinde keke katılan maddeier açık olarak yazılacak, fiınra adı, adresi, cinsi, üretim ve son
kı-ıllaırırra tarihi, net ağırlığı 1,azılı oln"ıalıdır.
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l3-PLASTIK ELDIVEN

. Non-steril ve pudralı olmalıdır

. İki elc de uyiımlu olmalıdır

. yıın,ııışak ve elastikiyet uyuıılu olnıalıdır.

. kır,rılıııış koııç tıcu, eldivenin kaymasını engellemeli, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.

. Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.

. Paketler 100"lük kutularda olınalıdır.

l4-AYRAN

ı\yraır sır,ı lııılde ı,e lron-ıoieır oimalı, tadı ve kıvamı doğal olmalı, gözle görülebilir kirlilik belirtisi ve
reırk cieğişıkl iği olırraı"ııal ıdı r.

Yabaı-ıcı tat ve koku lıisseclilnıemeli, tam yağlı olıı-ıalıdır.
Kuru madde (yağsız) %(m/m)olarak en az 6,0; yoğunluk, giml olarak en az 7.02; luz §acl) miktarı
%(mlm) olarak en az 1,5 g protein miktarı 2.0-2.5 g arası olmahdır.
Ayraı-ı. içindeki ürünün niteliğini bozınayan. üründen etkilenmeyen ve sızdıımaz olarak kapatılabilen
LıygLıtı kaplarda getirilıırelidir.
Aıııbala.j üzerinde, fırma ticari unvanı ve adresi. mamulün adı, tipi, imalat tarihi (güıı, ay ve yıl
olarak). yağ oranı (%(nı/nı) olarak), net miktarı (en az ml veya L olarak), tuz oranı(o/o(m/m) olarak),
son kullann-ıa tarihi bulunmalıdır.
Ayran 1 0oC'un altıııda taşınmalıdır.
Taşıma sırasında kapalı araçlar kullanılmalıdır.

NO'I': 2a21 ytında eğitim öğretimın yüz yüze başlaması ve öğrenci sirkülasyonu ile birlikte ihtiyaç dahiiindeki
malzemeler peyderpey teslim aIınacaktır.
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