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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)  19.06.2020 tarihi saat 
15:00’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

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=BEAC3H238 adresinden yapılabilir.

TARIK DEMİR (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 15/06/2020 19:11

Evrak Tarih ve Sayısı: 15/06/2020-E.8441



S.NO MAL/İŞİNADI,CİNSİ 
VE ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA ADET MİKTAR 

KDV 
HARİÇ 
BİRİM 
FİYAT

KDV 
HARİC 
TOPLAM 
FİYAT

Dilim Dondurma Çeşitleri         
(Alpedo,Algida, Golf Maraşım 
sade, Mado)

Kesme 
Dondurma Sade 
(Keçi Sütü)

200 KG

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.

              11.06.2020 Memur                          : Hasan CEBEL
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 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

DONDURMA (SADE): Sade dondurma, süt ve vanilya aromaları hariç olmak üzere, aroma maddeleri ve 
çeşni maddeleri ihtiva etmeyen dondurma karışımından elde edilen dondurmayı ifade etmelidir. Buna göre; 
Dondurma üretiminde kullanılan süt, en az pastörizasyon veya pastörizasyona eş değer bir ısıl işlem görmüş 
olmalı ve “Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun 
olacaktır. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olacaktır. Hacim genişlemesi sade 
dondurmada en fazla %100 olacaktır. Kullanılacak aroma maddeleri “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 
Gıda Aroma Maddeleri” bölümüne uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak; üretiminde çeşni maddesi 
kullanılmayan dondurmalarda aroma maddesi kullanılamaz. Ancak sade dondurmada süt ve vanilya 
aromalarının kullanımına izin verilir. Bu kapsamda yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 
Ambalajlama ve Etiketleme İşaretleme” bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, 
etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu genel kurallara ek olarak, kuruma alınacak ürünler “Türk Gıda Kodeksi–
Dondurma Tebliğine” uygun olacaktır.

ÖZELİKLERİ  

Ürün Grupları
Toplam Kuru 
Madde 
(Ağırlıkça %)

Süt Yağı 
(Ağırlıkça %)

Yağsız Kuru
Madde
(Ağırlıkça %)

Yağsız Süt 
Kuru 
Maddesi 
(Ağırlıkça %)

Yarım Yağlı Dondurma(En az) 31 3 28 10
Yağlı Dondurma (En az) 36 8 28 10
Tam Yağlı Dondurma (En az) 40 12 28 10



MARDİN ARTUKLU  ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

OTEL KAFETERYASI

 

ÜRETİM METODU:

Dondurma karışımının pastörizasyon sonrası, tekniğine uygun olarak işlenmesi ve dondurulması ile elde edilen, 
yumuşak halde ya da sertleştirildikten sonra tüketime sunulan ürün olacaktır.

AMBALAJ ve DAĞITIM YÖNTEMLERI: 

100 mI’Iik ambalajlarda koliler halinde teslim edilecektir. Orijinal ambalaj üzerinde; firmanın ticaret unvanı 
adresi kısa adı, varsa tescilli markası, standart numarası, seri kod numarası, malın adı, sınıfı, tipi, katkı 
maddelerin adı, imal tarihi ( ay ve yıl olarak ) net kütle, son kullanma tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir. 
Ambalajların nakliye sırasında düzenli istiflenmiş olması, kolilerde patIak,yırtık ve ezik olmaması 
gerekmektedir.

Dondurulmuş gıdaların nakliyesinin yapıldığı aracın temizlik kurallarına uygun, soğutucu sistemleri sürekli çalışır durumda olması, 
soğuk zincirin kırılmaması, ürünlerin ısısının teslimat sırasında -18°C sıcaklıkta olması gerekmektedir.'fo 90-95 nisbi nem ortamında 
depolanacak ve taşınacaktır. Gelen ürünlerde yumuşama ve çözülme, herhangi bir bozulma etmeni olmayacaktır.

 Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 1’inci bölümüne ve TS 4265’e uygun   olacaktır. Etiketleme ile ilgili    
burada belirtilmeyen diğer hususlar Türk Gıda Kodeksi Etiketleme   Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bu kapsam dahilinde yeni 
çıkacak  Tebliğ, Kanun, Tüzük ve eklerini de kapsayacaktır.
Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 3’ üncü bölümüne ve TS 4265’e uygun olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ:
Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 3’ üncü bölümüne ve TS 4265’e uygun olacaktır.
 

ANALIZ PERİYODU:
Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta faaliyet konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit 
numunelerde analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Kurumlarına 
üye kuruluşlarca akredite edilmiş özel veya kamu laboratuvarlarında her türlü ödemesi yüklenici firmaya ödenecek bedelden

 düşülmek kaydı ile kimyasal ve mikrobiyolo)ik analizleri yaptırılacaktır.

İSTENEN BELGELER:
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu Kapsamındaki Ürünler İçin “Gıda Sicil Veya Gıda Üretim 
Sertifikası “Verilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER:
 Ilgili birimler tarafından siparişi verilen ürün teknik şartnameye uygun olarak teslim edilmelidir. Ürünün 
uygunsuzluğu durumunda aynı gün yeni ürün teslim edilmelidir.
Müteahhit firma kuruma teslim ettiği dondurmaları kullanımına kadar kendisinin sağladığı ve her türlü 
bakımından sorumlu olduğu derin dondurucularda muhafaza etmekle yükümlüdür.Derin 
donduruculardaki herhangi bir arıza sonucu bozulan dondurulmuş ürünler ile son kullanma tarihinden 
önce bozulan dondurulmuş ürünler müteahhit firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.


