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Konu: Evrak imha makinesi alımı hk

SAYIN YETKİLİ

Odamızda kullanılmak üzere ekte özellikleri yer alan evrak imha makinesi alımı yapılacaktır. 
Şartnameye uygun olarak tekliflerinizi KDV DAHİL olarak kaşeli imzalı ; kapalı zarf ile en geç 
29.04.2022 Cuma   saat 13:00 a kadar odamıza teslim edilmesi için gereğini rica ederiz. 

 E-imzalıdır
Mehmet ÇÜÇEN

Genel Sekreter

EK :
Şartname

Servis/Sayı : 90023471-949-515                          Tarih :  27/04/2022
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MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI EVRAK İMHA MAKİNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayın İlgili,

Aşağıda teknik şartnamesi verilen “Evrak imha makinesi ” için fiyat teklifinizi, kaşeli ve ıslak imzalı 
şartname ve teklifinizi KDV DAHİL olarak kapalı zarfta en geç 29/04/2022 Cuma günü saat 13,00’a 
kadar kurumumuza teslim etmenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla,

İDARİ ŞARTLAR

1. Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cuma’ya (dahil) kadar olan 
günler iş günü olarak kabul edilmektedir.
2. Teklif, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaşeli ve imzalı kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmelidir.
3. Verilecek olan teklif, aşağıda belirtilen tablo düzenine uygun bir şekilde hazırlanıp imzalı ve kaşeli 
olarak zarfa konulmalıdır.
4. Kapalı zarf içerisine teknik şartnamenin her sayfası kaşeli ve imzalı olarak eklenmelidir.
5. Teklifi verilen tüm ürünler orijinal ve garanti kapsamında olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi 
kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.
7. Tekliflerinizi dolar veya TL cinsinden verebilirsiniz.
8. İşi alan firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, 
Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt 
eder.
9. İşi alan Firma, ürünü yazılı sipariş geçildikten sonra en geç 15 iş günü içinde Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi ürünlerin kabul işleminden sonra ödemenin 
yapılacağını kabul ve beyan eder.
10. Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkta 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yetkilidir.
11. Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin 
iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini 
uzatmakta serbesttir.

12.Odamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da 
dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

*Ürün Kurulum Montaj ve Sistemi Devreye Alma fiyata dahil olacaktır.

Satın Alma ve Teknik Şartname için İletişim Bilgileri
Deniz YAMASAN BARUT
Oda Mali Müşaviri
0(252) 2141122/106

Ümit UYSAL
Bilgi İşlem Servisi Sorumlusu
0(252) 2141122/122
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KDV DAHİL FİYAT 

 

         Firma Fiyat Teklifini yukarıda yer alan tabloya KDV Dahil olarak yazılacaktır. 
              Firma ürünleri sipariş geçildikten 15 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

*Ürün Kurulum Montaj ve Sistemi Devreye Alma fiyata dahil olacaktır.

EVRAK İMHA MAKİNESİ

ÖZELLİK TANIMI İSTENEN ÖZELLİKLER FİRMANIN TEKLİF ETTİĞİ 
ÖZELLİKLER

MARKA (Teklif veren firma tarafından belirtilecektir.)  

MODEL (Teklif veren firma tarafından belirtilecektir.)  

Kesim kapasitesi En az 20 yaprak A4  
Atık kutusu kapasitesi En az 20 Litre  
Ağız Genişliği 220 mm  
Kesim Hızı 3 Metre/Dakika  
Kağıt imha var  
Tel Zımba / Ataç imha var  
Kredi Kartı / Ehliyet / Kimlik / Çalışma 
kartları ve her türlü kartlar var  
Sensör tipi otomatik  
Başlık çıkınca oto durdurma güvenlik 
sensörü var  
Otomatik start stop var  
İleri / Geri tuşları var  
Gürültü seviyesi En fazla 60 db  
Ebatı (Teklif veren firma tarafından belirtilecektir.)  
Agırlık (Teklif veren firma tarafından belirtilecektir.)  
Çalışma süresi Non stop en az 30dk  
Çalışma Süresi dolunca otomatik 
durma ve uyku moduna geçme sensörü var  
Bıçak garanti süresi En az 5 yıl  
Diğer aksam ve yedek parça  garanti 
süresi En az 2 yıl  

Evrak imha makinesi ile ilgili istenen azami özellikler  tabloda belirtilmiştir.Teklif verecek firma tarafından teklifi 
verilecek ürünle ilgili özelliklerin 'FİRMANIN TEKLİF ETTİĞİ ÖZELLİKLER' sütuna yazılması gerekmektedir.


