(:.U. ZiRAAT FAKULTESi ARA~TIRMA UYGULAMA C;iFTLiGi
ZEYTiN BAHC;ESi SATI~I TEKNiK ~ARTNAMESi
1- Satisi yapilacak olan zeytin bahcesinin,
cizelgede belirtilmistir.

miktar ve muhammen

·2018SezonuZeytin Verim Tahmini Ve Hasat Tarihleri
Tahmini
Aga~
Verim
Sayrsi
(ton)
(Adet)
Gemlik-Ayvahk (Kabaktepe ParseIi)

5.100

85

bedeli asagidaki

Muhammen
Bedeli
(TL/k2)*

Hasat Tarihi

1,60 (TLlKi)

Ekim-Arahk 2018

*Fiyatlara KDVdahil de!i1dir.
2-Satlsa konu olan tahmini meyve miktan 85 ton olarak belirlenmis ve kesilecek
fatura islemleri bu tahmini verim iizerinden yapilacaktIr. Ahcl hasat donemi bahs:ede
ortaya f,:lkacak olan zeytin iiriiniiniin miktarml 85 ton ve agaf,:saydarml da tablodaki
sekilde kabul etmis saYlhr. Satisa katilacaklann bahceyi ve agaclan yerinde gordukleri kabul
edilir. Teklifler, toplam muhammen bedeller iizerinden gotiirii olarak verilecektir.
3-Meyve hasadi icin cizelgelerde belirtilen tarihlere uyulacaktir.
4-Fakiiltemiz bolumleri gerekli gordukleri parsellerde denemelerini yapabileceklerdir.
5- Meyve sansi 29 Mayls 2018 Sah giinii saat 13:30' da Cukurova Universitesi Ziraat
Fakiiltesi ArastIrma ve Uygulama Ciftlik Miidiirliigii Toplantl Salonunda yapilacaktir.
6- Satisa katilacak firmalann yetkilileri, yetki belgesi ibraz etmek zorundadir. Belirtilen
iiriinlerin muhammen bed eli 136.000,00 TL olup, gedci teminatl 4.080,00 TL'dir.
Teminat bedelinin T.e. Ziraat Bankasi Cukurova Universitesi Subesi Sube Kodu: 1690
IBAN: TR 4900 0100 1690 2559 4020 5014 no'lu isletmemiz hesabma yatinlmasi

gerekmektedir.
7- SatlS gers:eklestiginde top lam tutarm % 25'i kesin teminat avanSI olarak T.e. Ziraat
Bankasl Cukurova Universitesi Biirosu IBAN: TR 49000100 1690255940205014
isletmemiz hesabma havale edilecek veya veznemize yatIrilacaktIr.

no'lu

SatI!? bedelinin

tamammm pesin olarak odenmemesi durumunda banka teminat mektubu ahnmak sartlVla,
toplam satI!?tutannm geriye kalan %25'i hasat slrasmda ve %50'si ise hasat tamamlanmadan
once odenecektir. 15 Ocak 2019 tarihinde ilgili hesap kapatdmadlgl takdirde ahnan banka
teminatl bozdurularak, kalan klSlm tahsil edilecektir. Ahcl tarafmdan Teminat mektubu
zamamnda verilmezse, sozlesme tek taraf" fesh edilecek ve ahnan avans C.U. Doner
Sermaye isletme Miidiirliigiine gelir olarak kaydedilecektir.
8- Bahce sans tarihinden itibaren; bahcede yapilacak tum uygulamalar (agac budamasi,

i~i;4;=;k=ljJ:r.~ ~

ilaclama, giibreleme, toprak isleme, meyve hasadi vb.) ve nakliye, bekcilik ve benzeri

9- Hasat esnasmda agaclara, meyvelere ve sabit yapilara zarar verilmeyecek, zarar olursa
hesaplamp ahci kisi ya da kurulustan tahsil edilecektir.
10- Satls tarihinden sonra, soz konusu bah£elerin her tiirlii bakIml ahclya ait olup,

ahcl tarafmdan

uygulanmasl istenecek ilas:lama, giibreleme, sulama vb. islemler

isletmemizin kontroliinde abcI tarafmdan yapdacaktIr. Uygulanacak tarlmsal islemler
icin ilgili sube sefi ve gorevli personelin onaYImutlaka ahnacak ve resmi islemler gorevli
personelin onaYI ile sonuclandlrdacaktIr. Uriinlerle ilgili olarak yapdacak girdi (zirai
ila£, giibre vb.) uygulamalarmda ruhsath olanlarm kullamlmasl zorunlu olup, aksi
takdirde isletmemiz sorumlu olmaYIDvasal yaptInm uygulanacaktlr. Ahcr traktor ve
i~~itemini gerektiginde hizmet bedelini odeyerek bu isleri yapnrabilecektir,
11- Ihale uhdesinde kalan firma, isletmenin bilgisi olmadan bir baska sahis veya firmaya
devredemez. Ancak yazih belge verildigi takdirde Mudurlugumuzce

de uygun gorulmesi

durumunda izin verilebilir.
12- Sans tarihinden sonra olusabilecek don, dolu ve her turltl dogal afet ve zararlar ahciya
aittir.
13- Meyve hasadi icin en az bir gtm onceden isletmeye veya ilgili subeye haber
verilecektir.

Aksi halde hasat yaptmlmayacaktir.

Tatil gunlerinde

zorunlu olarak hasat

yapilacak ise daha onceden isletme ile planlama yapilacaktir.
14- Meyve hasadi cizelgede belirtilen tarihte bitirilmez ise saner kurulus meyveyi baska
turlu degerlendirecek ve isletmeye verilen teminatlar isletmeye gelir kaydedilecektir.
15- lsletmemiz satisi yapip yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.
16- ihtilafhalinde

Adana Mahkemeleri Yetkilidir.

17- i~ bu sartname 17 maddeden ibaret olup teklif veren kisi ya da firmalar turn maddeleri
kabul etmis sayihr,
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