
İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 
TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

İÇME, KULLANMA VE SULAMA SUYU AMAÇLI 
 SU SONDAJI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 

 
1. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi tarafından projesine uygun 

açtırılacak ve inşa ettirilecek 2 (iki) adet yeraltı suyu işletme kuyuları bu kuyuların 
dokümanlarının D.S.İ. yer altı suları teknik şartnamesine göre düzenlenmesi ve 
bunlara bağlı form, kuyu logu ve raporları gibi işlerin teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu elde edilen toplam bedel üzerinden yapılması işin konusunu 
oluşturmaktadır. 
 

2. İş, “her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif verme suretiyle kapalı zarf 
teklif alma” şeklinde yapılacaktır. 

 
3. Ekte yer alan teklif mektubunda boş bırakılan yerlere teklif yazılacak, ayrı bir listede 

veya kâğıtta teklif kesinlikle verilmeyecektir. 
 
4. Kapalı haldeki teklif zarfı en geç 16/09/2022 Cuma günü saat 16:00’ya kadar elden 

veya kargo ile teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilecek teklifler 
geçerli olmayacaktır. 

 
5. Teklif zarfında istekliye ait güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi fotokopisi, Vergi Levhası 

fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, teklif mektubu, sözleşme, teknik ve idari 
şartnamenin firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş nüshaları mevcut olacaktır. 

 
6. İsteklinin daha önce yaptığı benzer işlerin listesi, referans yazıları ve iş bitirme 

belgeleri teklif zarfının içerisinde olacaktır. Benzer iş referansları ve iş bitirme 
belgeleri yetersiz olan firmaların teklifleri değerlemeye alınmayacaktır. 

 

7. Kapalı zarfın üzerine firma unvanı tam olarak yazılacaktır. Zarfın birleşme kapak 
noktası firma tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. 

 
8. İşin tamamlanma süresi sözleşme imzalanmasının ardından 60 (altmış) takvim 

günüdür. YÜKLENİCİ süresinde bitirmediği her takvim günü için 3.000,00-TL 
gecikme cezası ödeyecektir. Gecikme cezası YÜKLENİCİ’ye yapılacak son 
ödemeden kesilecektir. 

 
9. YÜKLENİCİ teklifi verirken bölge ile ilgili ön inceleme yapmış, proje mahallini 

araştırmış ve buna göre teklifini vermiş kabul edilir. 
 
10. İşin başlangıç tarihi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihtir. YÜKLENİCİ, gerekli ön 

araştırma çalışmaları yaptıktan 15 takvim günü içerisinde detaylı iş programını 
hazırlayarak İŞ SAHİBİ’nin onayına sunacaktır. 

 
11. İhtilafların çözümünde İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

 
12. İŞ SAHİBİ Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olup Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin 
iptal edebilir. İŞVEREN ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte 
ve teklif süresini uzatmakta serbesttir. 



13. İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı 
doğacak hak edişini bir başkasına kısmen veya tamamen devretmeyeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

 
14. Teklif veren Firmalar, Dikili TDİOSB’nin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi 

kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder. 
 
15. KDV uygulaması konusunda, 3065 sayılı Kanunun 13.Maddesine eklenen (j) bendine 

göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin tüm alt yapı inşasına ait mal 
teslimleri ve hizmet alımları katma değer vergisinden istisna olup KDV 
ödenmeyecektir. 

 
16. Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odasına ödenecek harçlar YÜKLENİCİ 

tarafından karşılanacaktır. 
 
17. Teklif bedeline her türlü teçhizat, işçilik, işçiliklere ait S.G.K. primleri, her türlü 

vergiler harçlar ve işçilik sözleşme giderleri, iaşe, teklif sahibinin bilumum giderleri, 
şantiye ve sigorta masrafları ve zorluk zamları ile her türlü nakliye ve ulaşım masrafı, 
iş makinesi çalışma masrafı, çalışma süresi boyunca malzeme, ekipman, yakıt ve 
işçiliklere gelecek fiyat artışları, vergi ve SGK primi oranlarında değişiklik 
olmasından doğacak artışlar, sözleşme damga vergisi, YÜKLENİCİ'nin karı dahil 
edilmiştir. 
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