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        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) 22.03.2021 tarihi saat 15:00'a kadar
Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.

e-İmzalıdır
           İsmet KARAKUZU

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü V.

SIRA NO MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE
ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA BİRİM /

CİNSİ MİKTAR KDV HARİÇ BİRİM
FİYAT

KDV HARİÇ
TOPLAM FİYAT

1 DİLİMLİ TOST PEYNİRİ

En fazla 2kğ’lık
ambalajlı paketler

içinde olmalıdır. (Pınar,
Ülker İçim, Sek, Sütaş,
Yörsan, Eker, Torku
markalarından biri

olmalıdır.)

KG 500

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

FİRMA KAŞE
İMZA

TEKNİK ŞARTNAME
       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 garanti süresi başlangıç süresi kabul edilecektir.
      Burada belirtilmeyen / belirtilemeyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi ve terim eksiklikleri olması
halinde yürürlükte olan Tüzük, Yönetmelik ve Kalite standartları hükümleri geçerli olacaktır.

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/malzemeler Toplam Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD
gibi)-Adres-Telefon–Fax-Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler
yükümlüdür

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak doğrulaması https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BE6L3VTK2 adresinden yapılabilir.

Mevcut Elektronik İmzalar
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5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye ait olup, bu esnada oluşabilecek 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.



KAŞAR PEYNİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 KAŞAR PEYNİRİ
 TS 1018 (çiğ süt) veya TS1019 (pastörize süt) standardına uygun keçi, inek ve manda 

sütlerinden birine veya bu sütlerin karışımlarına peynir mayası katılarak pıhtılaştırılıp 
tekniğine göre işlenmiş ve olgunlaştırılması sonucu elde edilen kendine özgü tat, koku, şekil, 
renk ve aroması olan sert yapılı kabuklu bir peynirdir.

KÜFLENME
 Kaşar peyniri kalıplarının üst yüzeyinde yanlarda görülen kırmızı renkte küfler ile üzerlerine 

parmakla basıldığında içeri doğru batma durumunu gösteren ve çapı 3 cm yi geçen yeşil ve 
beyaz renkte küflerin bulunması halidir.

PEYNİR ÇATLAĞI
 Yüzeysel ve derinlemesi 1 cm’yi geçen çatlaklardır.

PEYNİR KABUĞU
 Kaşar peyniri tekerlerinin yan yüzlerinde (3-5 mm)temiz, parlak ve sert rengi saman 

sarısından koyu saman sarısına kadar değişen kısmıdır.

KAŞAR PEYNİRİ İSTEK VE ÖZELLİKLERİ
 Getirilecek kaşar peyniri tam yağlı ve birinci sınıf olmalıdır.
 Peynirler tam olgunlaşmış ve piyasanın istenilen miktarda yağlı ve istenilen sınıf peynirlerden 

olacaktır.
 Peynirler kendine özgü has tat ve kokuda olmalıdır
 Peynir kesitleri düz pürüzsüz ve homojen bir yapıda olacaktır. Kurumsu veya kaba olmayacak 

fazla sert veya fazla yumuşak olmayacak hava boşluğundan ileri gelen büyük delikler 
olmayacak, süngerimsi manzara göstermeyecektir.

 Kabuk kısmı kalın fazla sert veya yumuşak donuk görünüşlü, açık kahverengi veya açık krem 
renginde olmayacaktır.

 Fena kokulu, ekşi, acı, kurtlu, kurt ve fare yenikli ezilmiş, kırılmış olmayacaktır.
 Peynir görünüşü donuk, beyaza veya koyu sarıya kaçan renkte olmayacaktır.
 Kaşar peynirlerde rutubet miktarı kütlece en çok %40 olacaktır.
 Kaşar peynirlerde süt yağı miktarı tam yağlı kaşarda kütlece en az %45 olmalıdır.
 Kaşar peynirde tuz miktarı kuru maddede kütlece en az %3 en çok %7 olmalıdır.
 Kaşar peyniri içine nişasta katılmış olmayacaktır.
 Kaşar peynirde E.coli bulunmayacaktır.
 Patojen mikroorganizma bulunmayacaktır.
 Kaşar peynirin 1 gramında 100 adetten çok koliform bakteri ve 100 adetten çok maya ve küf 

bulunmayacaktır.
 Kaşar peyniri uygun şartlarda ambalajlı olarak veya  kaşar peynirinin vasıflarını bozmayacak 

bir ambalaj içerisinde kullanılmamış, insan sağlığına zarar vermeyen ve peynir kalitesini 
olumsuz yönde etkilemeyen toz kir ve çevre etkenlerinden koruyabilecek ambalajlar içerisinde 
hazırlanıp getirilecektir.

 Peynirin paketi üzerinde firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, malın adı, tipi ve sınıfı, seri 
numarası, imal ve son kullanma tarihi ve net ağırlığı, tse damgası olmalıdır.

 Satıcı firma tarafından kaşar peynirlerine normal ve birlik şartlarında muhafaza durumuna 
göre 6 ay garanti verilecektir. Bu müddet içerisinde meydana gelecek veya görülecek 
bozulmalarda alım şartlarına uygun yeni peynirlerle satıcı firma değiştirme yapacaktır.

 Satıcı firma kaşar peynirlerinin ambalajları üzerine yazacağı imal tarihini ve kalıplar 
üzerindeki seri numarasını imalatın yapıldığı yerin veteriner müdürlüğü yoksa ziraat işleri 
müdürlüğü veya sağlıkla ilgili resmi kuruluşlardan alacağı bir belge ile ispatlayacaktır. Bu 
belge muayene komisyonlarınca aranıp bakılacaktır.

 Muayene komisyonunca istenilen tüm mikrobiyolojik analizler, öngörülen yerde ve koşullarda 
müteahhit tarafından yaptırılacaktır.

 Masraflar müteahhit firmaya ait olacaktır.


