
MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI
MAAŞ PROMOSYONU iIrALE KARARI VE İLANI

Savı:
Konu: Maaş Promosyonu İhalesi İlanı

nu ihale Numarası 2019 _ |

l- Kurumun Adı
Manavgat Kaymakamlığl-Nüfus Mildür lüğü-Malmüdürlüğü-

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfl Müdilrlüğü-Kütüphane
Mlıdül -Turizm Danı Bihosu

Adresi Hisar Mü. Antal Cad. No:5 Mana / ANTALYA
B Telefon ve Faks Numarası 0 2 ,746l0 04 _0 ,746 30 04

Elektronik posta Adresi
2 KonuSu

V.tr icisl
sl

Herhangi Bir Kanuna Tabi Olmayan
Zarf ve A ık Artırma usulü3- İhale Usulü

4- Kurumdaki I personel s s1 bat 20l9 itiba 69 Adet P€rsonel

5- Kurumun A lık Nakit Akı ubat 20t9 itiba 296.632 TL
6- Plomos İhalesi T lantı Yeri Mana T Salonu

7- Plomosyon ihalesi Tarih ve saati 14.03.20|9 embe Saat:l5:00

Maaş Promosyonu İhale Komisyonu 06.03.2019 Çarşamba günü yaptığı toplantlda, Maaş Promosyon İhalesinde

uygulanacak Literleriİelirleyerek ve şİrtnameyi (Ek-l) hazırlayaıak; yukarıda belirtilen tarih Ve saatlerde PromosYon

ihaİesinin yapılmasına, ihalenin rapaıİ zarr ve eçık Artrrma Üsulu ili yapılmasına, Maaş prgmosyonlı ihaıe ilanı ve

eklerinin kırrumun intemet adresinde yayrn|anmasrna, ilgili bankalara Maaş Promosyon ihalesi Davet Meldubu

verilmesine, karar vermiştir.
Banka Pronosyon ihalesinde U lanacak kriterler:

üyn

Ali GÖKÇE Ali KESKİN
anavgat Nüfus Müdvgat Kaymakamhğı Manavgat İlçe Malmüdürü v.

Yazİİşteri Müılürü

UBAŞKAN

Musta URUM
yetkili sendika T s.

Ekleri:
l-Maaş Promosyonu ihale Şartnamesi ( Ek -I )
İ-1,1-ş erororyon ihalesi Banka Yeıkilisi Mektubu Ömeği ( Ek -2 )

3-Maaİ Promo§on İhalesi Teklif Mekfubu Ömeği ( Ek -3 )

4-Aylık Nakit Akış Tablosu ( Ek -4 )

l_ Barıka Promosyon ihatesi elceki şartnamede belirtilen htıkümler esas alrnarak yapılacaktır.

i_ eunı.u ı.ororyonu ihale şartnamesi ve diğer belgeler !!lp!Z manavgat@icisleri.gov.h _adresinde.yayınlanacakİır.

3_ ihalemiz ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsuıların da dikkate alınarak belirleneceği ihale oluP;

kapah zarf ve aç* artırma usulleri ile gerçekleştirileceldir,

+_ ı&ıiner, kapalİ zarf içerisinde, en gİç İq.oİ.zoıS Perşembe giınti, Saat:15:00'e kadar, Manavgat Kaymakamlığı

toplanı salonunda ihaliye katıiacak-banka yetkilileri taıafindan getirilecek, koT_,rı9l uj diğer,banka yetkililerinin

hı.izurunda açllacak ve d'aha sonra açık artırmaya geçilecektt. Açık artırma, 14.03.2019 Perşembe, Saat: 15:00, de

Manavgat Kaymakamhğı toplantı salonunda yapılacaktır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Ek-r

ihale Numarası 20|9 _ |
l- Kurumun Adı Manavgat KaymakamhğFNüfu s Müdürlüğü-Malmudttlüğtı-

Sosyal Yardlmlaşma ve Dayanışma vakfi Müdfulüğü-
MüdiıI Turizm Biirosu

A) Adresi Aşağı Hisar Mü.
ANTALYA

Antalya Cad. No:5 Manavgat /

B) Telefon ve Faks Numarası 0 2
,746 |004 _0 42 746 30 04

Elektronik Posta A&esi h isleri V,tImanaV

2- İhale Konusu Maaş Promosyonu İhalesi

3 Usulü Herhangi Bir Kanuna Tabi Olmayan
ı Zarf ve A lk Artrma usulü

4- Kurumdaki 1
personel sa ] ubat 20l9 itibar le 69 Adet Personel

5- Kurumun Aylık Nakit Akışı Şubat 2019 itibar le 296,632,44 TL
6 T lantı yeri Mana t T tı Salonu

7- Promosvon ıhalesi karar Tarihi ve saati l4.03.20l9 Perşembe ü, Saat:l5:00

A - GENEL SARTLAR:

1. ihale, Manavgat Kaymakamlığı-Nüfus Müdiıİlüğü-Malmudtillüğtı-Sosyal Yardlmlaşma ve DayanıŞma Vakfr

Müdülüğü-Kutiİphun" İıudtı.İtıgu ve 1urizm Daıüışma Bihosu kurumlannda göIev yapan personelin (kadrolu,

sözleşmeii, işçi) maaş, yolluk, mesai ücreti, sosyal yardım ödemeleri ve diğer ödemelerini kapsamaktadır. Şaxtname Ve

etlnoİ uulunan ewaktİ Üanavgat Kaymakamlığı veya Kurum ibaresi bu maddede adı geçen bütiln MüdiirIükleri temsil

etmeldedir.
2. promosyon sözleşmesi kapsamında olan personel sayılan ve aylık UcIet toplamları teklif mektııbunun ekinde

sunulmuştur. Toplum yararına Projesi kapsamıncla ça|ışanlar maaş promosyonundan faydalanamayacak oluP, bu

personetlı aldıgİ maaş ve ücretler promosyon miktarı hesabrnda değerlendirilecek ve bu şartnamede yer alan diğer

hususlardan tamamen yararlanacaKır.
3. İhale komisyonumuz, ihale tekliflerini personellerin mazeret, hastal*, ücretsiz, Ucletli izinteri hasebi ile

sözleşme imzalanan banka şubesinin bulunduğu mahal dışında geçici olarak ikamet veya seyahat ettiği yerlerde iŞlem

yapmi konusunda sıkınh çekmeyeceği, mağdur edilmeyeceği yaygın hizmet ağı ve hizmeı birimi bulunan ve promosyon

miktarrnı en vüksek Vermevi taahhüt edebilecek bankalara vermeyi esas almaktadır.

4. Anlaşmanın suİesi. 3 ğç) yıl olup, aylık bazda ise 36 (OTUZALTI) ayd[. Bu sllre |5l04l20l9 tarihinden

başlayarak 15/04/2022 tarihinde nihayete erecektir. Promosyon Antlaşmasrnn;

a1 ieşin yapılması halinde, ödenecek ilk maEla birlikte, promosyon miktarının tamamı ödenecelcil.

uİ ı,ıtı İr'. aylık tak§itler halinde yapılması durumunda, ilk taksit ödemesi, bankadan altnacak ilk maaŞla Yani

ziırı yı, ıı.un ayında (l5l04/20l9), ikinci taksit (|5^0nü» maaşı iıe birlikte diğer taksitler ise altışar takiple

ödene"cektir. Anlaşmanın yiıriirlülük iüresinin bitiminden l (bir) ay öncesine kadar banka Yeya Kurumun fesih ihbaruıda

bulunmaması halinde anlaşmanırı ylirtırlültrğu otomatik olarak l'er aylık dönemler halinde uzayacakİrr,

5. Kurumca; peisonelin Maaş öılemeleri, her ayın maaş ödeme günü olan 15 inci gününd€n azami 2 iş

günü önc€, sistemden kaynaklanan mücbir sebeplerin hasıl olması halinde, l iş günü veya aynı gün, kurumun

tankada mevcut bulunan, maaş hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri; Memur olarsk maaŞ alan personell€r

için, her ayın 15,inin baştadığı geci saat 00.01,de, p€rsonelın kullanımına hazır hale getirir. Baıka; Kurum

personeıine maış haricind; ya'tl;cık diğer örlemeleri (yoltuk, m€sai ücreti, so§yal yardımlar v.b ödemeler) ise,

İanka listesinin Lanmya uıaştırıoıgı ve 6deme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08,00

itibari ile hesap sahibi personelin kuIlanımına hazır hale getirecektir,

6. Anlaşma yaİılan banka; anlaşma sfuesince, ATr, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi (bu

yenilemelere, unİuş.u sti."rı boyunda koİa koymadan, 3 kart değ§iminden sonra ücrete tabi olması vb.), değiŞtirilmesi,
'+İJ.aİı,n"İ u"yu kuılunıü.*ndarı dolayı, Kurum personelinden yıll* kart ücleti ile internet baıkacılığı, telefon

Üankacıırgr, otomatik ödeme talimatlalı hizmetleri için herhangi bir süre sınlrı olmaksızın hiçbir surette ücret talep

"Jiı."v"3"nl._ 
ayrca, ATM aracılığıyla gerçekleştiriien havale, EFT, havale ve EFT talimatı işlemlerinden herhangi bir

.ti.. ,İİ"İ oı111uı.rtın 
're 

personeıin"baıkİdaki heİaplanndan aylık veya yılhk hesap_işletim iicreti, işlem masrafı, kedi

tu.t, uiou, üyelik iıcreti vb. helhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun merkez bankası payı dahil olmak iizere

başka bir masrafve/veya ücret Vb. talep etmeyecektil.
7. Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacıhk işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi iÇin Yeterli

sayıda ve niteliüe personeı gorevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabl açabilecelıir,

n-İ,.tu luıunurgut, ta mevcut-bulunan tttm şubelerinde personele özel hizmet verecek bireysel portföY Yöneticileri ve

müşteri temsiIcileri bulunduraca|«ır.

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI Ye DiĞER MÜDÜRLÜKLER
MAAŞ PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESi

_|Q



8. Anlaşma yapıtan banka; maaş promosyon anlaşmasından sonra kuruma yeni atanan ve nakil g€len

personele, aıacaıaari ıı-ı. maaşlarıyla birlikte maaş promosyonu bitimine kadar ay hesabı yapdarak kalan aylar

için peşin ödeme yapılacaktır.' ' 
9. Sozreşme yapıld|ktan §onra tayin olma, ücretsiz izne ayrılma, emekli olma ve diğer sebeplerle sistemden

ayrılan person€lden almlş oıdukları promo§yon mıktarı talep editmeyecektir,
l0. personel ve nakit aklşındaki düşüşlerden kurum !i§ui! suretle mesuliyet altına sokulamaz.

11. Bakanlar Kurulu kararıyla maaş ödemelerinin erkene ahndığı durumlarda, banka bu hususu dikkate alarak

gerekli tedbirleri almak ve maaşlan zamanında(Bakanlar Kurulu karan ile belirtilen giln VeYa ilk giinde) ödemek

mecburiyetindedir.
12. Banka; anlaşma stiresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri gereğince

hem de TCK ve Banka ianunu hukıımıerine göre başka bir amaçla kullanmayacak ve bu bilgileri gizli tutacaktır.

13. Anlaşma yapılan banka, Kurum personelinin bireysel kedi taleplerini en uygun koşullarda karŞılayacaktır.

İhtiyaç kedilerinde maaşının 3 katına kadar olan kedi taleplerinde kefil istemeyecektir,

l4. Anlaşma yapılan banka Kurum istediği takdirde ilçe merkezine(ATM'si olmaması durumunda) l(bir)
adet ATM koymak zorundadır.

İs. anıuş.a yuprıun banka maaş _ özlük ve diğer ödemelerde haftanın her gilnü ve saatinde ATM'lerde Yeterli

miktarda para bulundurmak zorundadrr.
İ6. Anıuş11u yapılan baıka bankamatik cihazında oluşacak anza ve para bitiminde durumun Kurum maaŞ

mutemetleri tarafi;danİankaya bildirilmesinden itibaren en geç üç saat içinde mevcut duruma müdahale ediP hizmetin

Jevamını saglamak , *r^n İ giderilmesinin zaman almasr durumunda da Kurum maaŞ mutemetlerine bilgi verme

konusunda azami özeni gösterecel«ir.
17. Anlaşma yğıhn banka Kurum personeline tilke genelindeki ATM'terini herhangi bir masraf, komisYon v.b.

ücret talep etmeden kullandıracaktır.
i8. Anırş.u yapılan banka, kurum personellerine kendi rızaları olmadan maaş hesaplarına tanımlt ek

h€sap açmayacaklardır.

B _ BANKANIN YÜKÜüuLÜLÜKLERi:
@ln15,inde,saat00.0litibarıilepersonelinkendihesabınaotomatik

olarak aktaracaktır.
2. Kurum personelinin ek ücretlerini ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddede belirtilen Şekilde

bekletmeden aynı gün, personel hesaplaıına aktaracaktır.
3. Banka] peisonele, ilgiıi vad€siz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına

ücretsiz ATM kartİ düzenıeyerİk, personelin görev ifa ettiği kurumda elden testim €decektir. Banka Personelin

biıgisi olmadan maaş kartınln yan|nda ayrıca kredi karh düZenlem€yecektir,- 
4. Anlışma yapılan b;nka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarıntn verilmesi, yenilenmesi,

değiştirilmesi, ıptaı eoiımesı veya kullanılmasından dolayı, Kurum personelinden yılhk kart ücreti ile internet

uaikacıııgı, jelefon bankacırığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştıriten havale, EFT, havale ve EFT tılimatı

işlenılerinlen ve personelin bantaiaıri hesaplarınılan aylik veya yılhk hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kredi

üriı aıoatı üyetik ücreti vb. herhangi bir ücret veya ber ne ad altında olürsa olsun merkez bankası payı dahil

olınak üzere başka bir masrafve/veya ücret vb. talep €tmeyecektir,
5. Personelin(kaclrolu ve ücret karşllığı göIe\.yapan personel dahil) ilgili banka şubesindeki hesabına ait yılhk

hesap işletim ücreti ahnmayacaktrr.
6. personelin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun; ek hesap veya fon_

yatırım hesabü vs. açılmayacalİrr.
7. Banka, ATü,lerinde personelin maaşı ne olursa olsun glınlük en az 2.000,00 TL nakit çekim limiti

uygulayacaktır.
8. promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderit€cek banka personeli

tarafindan 15/04/2019 tarihine kadar tımamlamak zorundadır,-- -._ -İ. 
aİıra için sarf edilen 

"ı.ı«.lt 
u"o.1l..i, pTT hat kirası bedelleri ve arızaları sebebiyle doğacak tamir-tadilat

v.b. giderler banka tarafindan ödenecektir.- -- ı0. Banka, personelin istekleri dosultusunda ücretsiz olaıak intemet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden

ıaydaıanJr.acak ue Lu himıetleri kullanan peİsonelin her tilrlü işleminden her ne ad altında olursa olsun helhangi bii ücret

almayacaktır.- -'- ii. s-ku, personelin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak Ve

herhangi biI ücret talep etmeyecehir.
12. Banka ile ır,ıanivgat Kaymakamlığı ve promosyon anlaşmasrna dahil Müdürlükler tarafindan imzalanacak

söZleşmede bu şartnameye aykırı hükümler bulunmayacaılır,

c- MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI ve DİĞJRIIğDğBLÜKLERİN
i.-ru..aynı..,uş,,n.lo-Ş]liŞiiiiirEıryssı.t"mindenaldığışekliylee.postayoluylaveyaliste

naıinde odeme giınınden en az iki (2) ış günü, diğer ödeme tutarlarınr ise ödeme gününden en az bir (r) ış günü

Ence bankada hazır bulunduracuı.ti..' fr""ırungi bir ödeme döneminde bu şart yerine getirilmez ise banka

herhangi bir öılem€ yükümlülüğü attrnda olmayacaktır
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2. E-posta yoluyla veya liste halinde bankaya gönderilen ödeme bilgilerinin içeriğinden banka sorumlu
olmayacaktrr. Listelerdeki bilgiterin veya sonradan yapılan değişiklik|erin sorumluluğu Kurumlaıa aittir.

J. Banka, Kurumlar tarafından gönderilen listeleri sadece toplam ödeme tutar! ve personel sayısı
açıstndan aynı gün kontrol edecektir. Banka tarafından yapılan kontroller sonrasında tespit edilen tutarsu|tk
ivedi olarak aynı gün Kurumlara bildiritecektir. Bu durumda listelerin düzeltilerek bankaya ulaşttr|lması
Kurumun sorumluluğunda olacaktır. Sözleşme esnasında Kurum maaş mut€met bilgileri bınkaya bildirilecek
olup aynı şekilde Bankanın tayin edeceği sorumlu personel bi|gisi Kurumlara bildirilecektir.

4. Banka, Kurum tarafindan tam ve doğru olarak gönderilen ödeme liste|erin ilgi|i tutarlar hesapta bulunması
halinde futarların penonellerin hesap|arına zamanında aktanlmasından sorumludur. Tutarların personel hesaplarına
aktarılması srrasrnda bankanün hatası nedeniyle personelin mağduriyetine neden olacak bir hatanın olması durumunda
Cezai Hükümler 3.Maddesi gereği işlem tesis edilebilecektir.

ERİN DEĞERLENDiRiLM

1. Banka promosyon ihalesi herhangi bir ihale usul ve kanun|ara tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü
ile yapılacaktır. Teklifler, banka yetkilisi m€ktubu (Ek-2) ile verilecektir. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı,
adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen sa8te kıdar verilen t€kliİler sıraslyla açllacık
ve teklif tutanağlna kayıt edilecektir. Tek|if m€ktubu (Ek-3) bu şartnamede belirlenen usu|e uygun değıl ise

değerlendirmeye a|ınmayacaktır.
2. İhale saatinde istekliler taraflndan sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu göst€ren

belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin
teklifleri, hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve açık artırmaya geçilecektir. Açük aıtrma
tekliflerinin son bulmasının ardından komisyon son kez tilm teklifleri isteklilerin huzurunda ilan edeceklir.

Komisyon ye istekli barıkalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye en çok 10 (ON)
dakika ara verebileceklerdir.

Acık artırma turlar halinde yaotlacaktır. Her tur bitiminde komisyon sözcü§ü tekliIleri isteklil€r
huzurunda tekrarlayarak teyit edecek ve tutanakİara geçir€cektir. DeYam etmek istemeyen istekliler de tur
bitiminde ilan edilecek ye tutanaklara geçirilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi v€ren 3(üç) banka arasında
§eçim yapmaya yetkilidir. ihale aynı gün/€rtesi ilk iş günü mesİi bitimine kadar sonuçlandırtlarak açıklanacaktır.

3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir ger€kç€ göstermek§izin
yaplp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal €tmey€ ve yineIemeye yetkilidir.

n. İhale Üerinde kalan istekli bankaya bu karar, yazıh olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İslekli
bankanln, bu daYetin tebliğ tarihini izleyen l0 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. SöZleşme, Manavgat
Kaymakamlığında diğer tüm kurumları ternsilen ihale Komisyonu Başkanı ve banka yetkilisi arasında imzalanacaktır.
Sözleşmeden sonra yiıklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadal tüm işlemlerini hazır hale getireceltir.

5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tttm kanuni yükümlüluklerin yerine getirilmesine

ait her tiıflü vergi, KDV, resim Ve harçları kaşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergiIerin yatırıldığınl gösterir

makbuzları Kaymakamlığımza ibraz etmek zorundadır.

E - cBzAi HÜKÜMLER

l. Açük artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (söZleşme) imzalamaya yanaşmamasl

halinde açü artırma sonucunda verdiği teklifırı %l0'u (yüzdeonu) kadar ceza ödemeyi kabul eder.

2. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirti|en şartları yerine getirmekle yükümlüdtlr.

3. Anlaşmalı banka, ytıkümlüluklerini yerine getirmediği takdirde; l. defa yazılı o|arak uyarılır. 2. defa

tekarırıda sözleşme bedelinin o/ol'i (yllzde beşi) oranında, 3. defa tekarında sözleşme bedelinin (%l0)'u oranında ceza

ödemeyi kabul eder.4. defa tekarında ise sözleşme Kurum tarafından tek taraflt olarak fesih edilebilir. Anlaşmanın
F€sih durumunda, promosyonun peşin ödenme§i ha!inde tamamı, tak§it|er halinde ödenmesi durumund8 ise fesih
tarihin€ kadar yapılan promosyon ödemeleri hiçbir şekilde banka tarafından g€riye tsl€p €dil€mez.

4. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka taİafından yerine getirilmediği takdirde, banka herhangi bir hak talep

edemez ve davacı olamaz.
5. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile ostlendiği işleri Manavgat Kaymakamhğı ve diğer

Müdttrlüklerin yazılı imi olmaksızın tamamen veya kısmen bir başka bankaya devredemez. Devrettiği takdirde her tllrlü

sorumluluk bankaya ait o|nak tlzere Manavgat Kaymakamlüğı ve diğer Müdür|ükler mahkemeden bir karar almadan,

ihtal ye pıotestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Manavgat Kaymakamlığı ve diğer

Müdilrlülelden herhangi bir hak talep edemez. Promosyon iadesini talep edemez.

6. Banka maaş pıomosyonu ihalesine teklif veren bankalar/temsilcileri, bu şartnamedeki hükümleri kabul etmiŞ

sayrlrr. Banka, teklif Verrne, pazallık usulü veya sözleşme imzalama esnaslnda bu şartnameye aykırı bir hük[m öne

siıremez ve teklif edemez,
7. İhtiıaf haıinde Manavgat itgili Mahkemeter ve icra Daireleri yetki!idir.

3
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F _ DiĞER HüKüMLER

1. Banka anlaşma ha|inde imzalanacak sözleşme ek|erine tahakkuk edecek damga yergisı il€

vükümlülüğün ifasından doğan veya doğacak h€r türlü harç. re§im ve vergiler i|e KDv bank8ya aittir,
'-'- l. İı,rı" İo.i.yon-u, Kararı İzerine kurum, verilmiş olan bütün t€ktifleri redded€relr, ihaleYi iPtal

etmekte serbe§ttir. Bundan dolayı herhangi bir yükümlütük altına sokulamaz,

G_DAYANAK

Bu ihale kapsamında gelçekleştiril€n tüm iş ve işlemler; 2001l2l sayıh Başbakanlık Genelgesi, bu Genelgenin 5

inci maddesi ile ilgiıi 2008/18 Jayilı Genelgede yer alan hüümler çerçevesinde yürütülmektedir.

i§ bu şartname A_B-C_D-E-F-G otmak üZere 7 (YEDD ana maddeden y€ 4 @ÖRT) sıyfadan ibaret olup,

Manavgat Kaymakamhğı Kaymakamhk Makamrnın ...,.,rc2n09 tarihli ve ..._..... sayllı Olur, larlna izafeten

oıuşturİıan Komısyon ğrafından hazırlanmıştır. Bankalar tarafindan verilen teklifl€r, idare lehine atfedİlen

nrsrsır. ara*ı seviyede gözetilerelç şartname hükümleri doğrultusunda, komisyon tarafından en uygunu

seçilerelı, nihai karar alınacaktır.

ÇELiK
t Kaymakamlığı

Yazİİşleri Müdürü

AliGÖKÇE
Manavgat İlçe MaImüdürü V.

Aıi KEsKiN
avgat Nüfus Müdll

Mustafa KUR ŞE
yetkili sendika ems,

4
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Ek_2

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI Ve DİĞER MÜDÜRrÜKLER
MAAŞ PROMOSYON iHALESi BANKA YETKiLİSi MEKTUBU

[bankanın adı]

.....l B n0l9
Sayt :.....................
Konu: ............_-_-...--.

Maaş Promosyonu İhale Numarası 2019 - |

l-Bankanın Adı

A) Adresi

B) Telefon ve Faks Numarası

c) Elektronik Posta Adresi

D B ıO ver Dairesi ve V Nosu

2-ihale Konusu Mıaş Promosyonu İhalesi

3-ihale Usuliı
Herhangi Bir ale Kanuna Tabi Olmayan
Ka ah zarf ve Artırma usulü

4-Kurumdaki Personel st ubat 20l9 itibari le 69 Adet Personel

5-Pfomosyon ihalesi Yeri Manavgat Kaymakamlığl Toplantl Salonu

6-Promosyon ihalesi Tarih ve saati l4.03.20l9 Perşembe günü, Saat:15:00

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI Ve DİĞER MI,DÜRrÜKLER
MAAŞ PROMOSYONU iHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1- ....................... Bankasını temsil etmeye ve onun adrna hareket etmeye tam yetkili olarak ve

verilen tıım yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını aılayarak, Müdurlüğiırni|z Maaş promosyon

ihalesine başvurmaktayız.

2_ Aşağıdaki isim ve imzaları bulunan yetkili/yetkililer Bankamız adna hareket etmeye tam yetkilidirler, imza sahipleri

"lar"İ. 
E" U.şr"-Oaki taahhüt ve bilgilerin tarn, gerçek ve her detayı ile doğu olduğunu bildiririz,

Adı ve Bankadaki Görevi imzası

l.yetkili

2.yetkili

3.yetkili

Ad SoYADl

|mza

...Bankası Yetkilisi

Sıra



Ek-3
MANAVGAT KAYMAKAML]ĞI Ve DİĞER MÜDÜRLÜKLER

MAAŞ PROMOSYON iHALESİ TEKLİF MEKTUBU

[bankanın adı]

Sayı .....l032019

Maaş Promosyonu ihale Numarası 20l9 - 1

l-Bankanın Adı

A) Adresi

B) Telefon Ve Faks Numarası

C) Elekhonik Posta Adresi

Oldu f)airesi ve v Nosu

2-ihale Konusu Maaş Promosyonu İhalesi

3_ihale Usulü
Herhangi Bir hale Kanuna Tabi olmayan
Ka Zarf ye ık Artırma usulü

ubat 20l9 itiba l€ 69 Ad€t Per§onel

5-Plomosyon İhalesi Yeri Manavgat Kaymakamhğı Toplantı Salonu

6-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati l4.03.2019 Perşembe Giınü Saat:15:00

TAKsiTLi ÖDEME SECENEĞi

Adl SoYADI

l5.03.20l9 Cuma günü, Saat:l4:30 da yapıIacak olan Manavgat Kaymakamlığı ve diğer Müdürlükl€r Maaş

Promosyon [ıalesi işine uit şu.tnuaa incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir aynm. Ve sııırrlama .yapmadan 
bütün

İ;;;İırr,İ t-uuuİ .oİırlştir. i'hateye ilişkin olarak aşağıda sunmuş olduğumuz fiyatı içeren teklifimizin kabuliinü arz

ederiz.

PESiN ÖDEME SECENEĞİ

Maaş Promosyonu olarak kişi başı bir defada peşin (3) yılhk ödeme için """"" TL
(r8kam) ............ ..........,.......rı,«yizı) ve promosyon anlaşnıısından sonra kuruma yeni

uturıo 
"" 

oaı.ıı gelen personel olması halİnde, bankaya-kurumca isimleri bildirilen personele Edenecek ilk maaŞla

pİo.o.yonıu" b-anka Lrafından geriye kalın süre hisap. edilerek bu oranda sısteme dahiı olunan ayda hesabına

ipır) aiıaaa peşin olarak ödemeyi kabul v€ taahhüt ederız.

Maaş promosyonu personet adına açılan hesaba her personel için eşit tutartarda aktarrlmak suretiYle 6

(AıtD aytık periyotlar için Tl(rakam)

...............,..-..;........Tl(yazı) ve promosyon anlaşmasından sonra kuruma y€ni atanan ve

nuı.ıı g.ıen personel olması halinde, bankaya- kurumca isimıeri bildirilen personeıe ödenecek pronosyonları ılk
.ruşü, nu"i* tarafından geriye kaian süre hesap editerek bu oranda sisteme dahil olunın ayda, hesabına l(bır)

defadı peşin olarak ödeıneyi kabul ve taahhüt ederiz,

imza

.Bankası Yetkilisi

4üurumdakrcal,şan Personel Sayısı



Ek_4

NAKİT AKIŞ TABLOSU

296.632,44 TLToPLAM

296.632,44 TLGENEL TOPLAM

BAŞKAN

t
AliGÖKÇE Ali KESKiN Mustafa KUR

lığ, Manavgat İlçe MaIm üdürü v. Manavgat Nüfus Mlidü yetkili sendika

Yazı iş ri Müdürü

#

69

69


