
T.C. 

ORDU V ALiLidi 


it Milli Egitim MiidiirlUgii 


BANKA PROMOSYONU iHALE ~ARTNAMESi 

1-Kurumun Adl : Ordu it Milli Egitim Miidiirliigii 
a) Adresi: Saray Mah.Ulu Konak Cad.No:5 Ordu 
b) Telefon ve Faks Numarasl : 04522231629/04522250144 
c) Elektronik Posta Adresi : ordumem@meb.gov.tr 

2-ihale Konusu: Banka Promosyon ihalesi 
3-ihale Usulii: Kapah Zarfve Ac;tk Artuma Usulii 
4-Kurumdaki <;all~an Personel Saytsl : On B~vurusu Kabul Edilen 54 7 Kj~i 
5-Kurum Personelinin AylIk Ortalama : ilk Atama . 
6-Promosyon ihalesi ToplantI Yeri : Ordn il Milli Egitim Miidiirliigii Toplaotl Saloon 
7-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : 29 Mart 2018 Per,embe -14:00 

GENEL~ARTLAR 

1- ihale, ekli listede adl geyen 696 SaYlb K.H.K ile kurumumuzda gor~ve b~layacak olan 
geyici i~yilerin, maa~, ikramiyeleri, ktdem tazminatl vb. odemelerini kapsamaktadu. 

2- Komisyonumuz ihale tekli:t1erini personelin i~lem yapma konusundaslkmtl yekmeyecegi 
yaygm servis agl bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadlr. 

3- Kurumca; Gegici i~yinin maa~, ikramiyeleri, kldem tazminatl odemeleri, odeme tarihinden 
iki i~ giinii once Bankada bulunan Kurum hesaplanna aktanhr. Banka bu odemelerin gegici 
i~yi maa~ hesaplarma aktanm i~lemini, her aym 15 inin b~ladlgI gece saht:OO.Ol'de ba~laYlp 
gece boyu devam ederek hesap sahibi personelin kullammma hazn hale getirecektir. Diger 
odemeler ise banka listesininlEFT'in yapIldlgl giinden 1 (bir) giinsonra hesap sahibi 
personelin kullammma hazu hale getirilir. . 

4- Maa~ odemelerinde, Bayram Tatili ve Hiikiimetin erken odeme yapacagl donemlerde bu 
~artnamenin 3. Maddesinde belirtilen hiikiimler geyerli olmaYlp Hiikiimetin odeme giinii 
olarak belirledigi giinde odeme yapdacaktu. 

5- AnIa~ma yapIlan banka; anIa~ma siiresince, ATM, BTM, ek kart ve kredi kartlarmm 
verilmesi, yenilenmesi, degi~tirilmesi, iptal edilmesi veya kullamlmaslIldan dolaYl, Kurum 
veya personelden adl geyen kartlardan yIlhk kart iicreti, i~lem masrafl, havale iicreti ve EFT 
iicreti veya her ne ad altmda olursa olsun hiybir masraf ve/veya iicret vb; talep etmeyecektir. 
Personelin ihale konusu iicret odemeleri i<;in a<;dan vadesiz hesaplardk da hesap i~letim 
iicreti ahnmayacaktu. 

6- Sozle~me siiresince diger bankalar iizerinden yapllacak havale, EFT ve diizenli EFT 
talimatlarmdan banka mevzuatma gore iicret almabilir. Ancak; Ayru Bafika Uzerinden, ~ube 
i<;erisinden, ATM ve BTM' lerden, internet Bankaclhgl ve Telefon Brlaclhgl iizerinden 
yapllan Havale, EFT ve diizenli EFT i~lemlerinden Havale-EFT iicreti veya her ne ad altmda 
olursa olsun hi bir masraf ve /veya iicret v.b. talep edilmeyecektir. 

AC.: 
~ J<ot~ 
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BANKA PROMOSYONU iHALE ~ARTNAMESi 

7 - An1a~ma yapdan banka; promosyonun tamamlnl, ilk maa~ odeme tarihibi takip eden en geg 
10 gUn igerisinde personellistesine gore kurumdan maa~ alan tUm personelin hesaplarma I 
(Bir) defada pe~in olarak yatIracaktIr. ' 

8- An1a~ma yapdan banka; Kurum personeline BTM ve ATM'leri herhangi bir masraf, 
komisyon vb. talep etmeden kullandIracaktIr. 

9-Anla~ma yapllan banka; maa~ ve diger odemelerde haftarun her gtinti ve saatinde BTM ve 
ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yiikUmltidiir. 

10- Anla~ma yapdan banka ile sozle~me siiresi 34 aydlr (15 Nisan 201;8 maa~ odemesi ile 
15 ~ubat 2021 arasmdaki personele yapdan tUm odemeler). Prmnosyon sozle~mesi 
herhangi bir yazl~ma ve bildirim olmakslZm 34 ay sonra sona erecektir. , 

11- Promosyon anIa~masmdan sonra; kuruma yeni atamasl yap dan, a~lktan atanan, b~ka 
kurum ve kuru1~lardan naklen gelen ile ayhkslz izinden donen persorielin, promosyonlan 
banka tarafmdan geriye kalan sUre klst-el yevmiye usulii hesap edilere~ bu oranda sisteme 
dahll olunan ayda hesabma 1 (Bir) defada pe~in olarak yatmlacaktlr. 

Banka; Kurumdan aynlan (emekli olan , naklen atanan, istifa eden, iicretsiz izne aynlan 
vs.) personelden promosyon tutanm geri istemeyecektir. 

12- 2018 Ylbnda banka BTM ve ATM'lerinde Kurum personeli i~in giinliik, m~ kartl ile 
minimum 1.500,00 TL nakit ~ekim limiti olacaktu. 

13- Anla~ma yapllan banka; Kurum personelinin bankacIllk i~lemlerini daha kolayhkla 
yapabilmesi igin yeterli personel gorevlendirecektir. Hesap a~ma i~lemleri; personelin kendi 
kurumuna gonderilen banka personelleri tarafmdan her personel adma vadesiz maa~ hesabl ve 
personelin istegi halinde ek hesap ve fon hesabl a~tlrmasl ~eklinde olacaktIr. 

14- An1~ma yapllan banka; bankamatik cihazmda olu~acak arlZa ve para bitimi durumunda 
en kIsa zaman i~erisinde mevcut duruma miidahale edip hizmetin pevamlm saglamak 
konusunda azami ozeni gosterecektir. i 

15- Kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi a~tlmayacaktu. 

16- Anl~ma halinde irnzalanacak sozle~me eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile 
ytiklimliiltigUn yerine getirilmesine ait her tlirlti har~, resim ve vergiler He KDV Banka'ya 
aittir. 

17- An1a~ma yapllan Banka'mn, Banka ~ubesinin herhangi bir sebepten dolaYl kapanmasl 
halinde m~ odemeleri bankaya ait en yakm ~ube tarafmdan araclhk ed~lecektir ve bu i~lem 
igin kurum personelinden herhangi bir iicret v.s. talep edilmeyecektir. : 

TEKLiFLERiN DEGERLENDiRME USULU 

osyon gorti~mesi kapall zarf ve akabinde a~tk artlrma usulii ile yapllacaktIr. 
'. ri ekte omegi sunulan ve it Milli Egitim Mtidiirliigli t~afmdan hazrrlanan 
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standart teklif mektubuna rakam ve yazl He yazIlarak ilgi bankarun imza atmaya yetkili bir 
ki~isi tarafmdan imzalanarak verilecektir. Teklif zarfmm iistiinde, bankanm adl adresi ve 
yetkili ki~inin imzasl bulunmahdu. Aym zarfta tek teklifverilecektir. I 

19- Promosyon teklifleri nakit TL cinsinden verilecektir. Kurum tarafmdan Promosyon 
kar~lhgmda odenmesi ie;:in herhangi bir fatura makbuz ya da mali degeri olan beIge 
verilmeyecektir. 

20- ihale saatine kadar verilen teklifler ahm~ suasma gore ae;:Ilacak, zarf h;inde sunulan 
belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili oidugunu gosteren beIge ile teklif mektubunun 
bulunup bulunmadlgi ihale komisyonunca incelenecektir. Teklif mektubu bu ~artnamede 
belirlenen usule uygun degil ise degerlendirmeye ahnmayacaktlr. Belgeleri tam olan 
isteklilerin teklifleri hazrr bulunan isteklilerin huzurunda ahm~ slfasma gore ae;:lkianmasim ve 
teklif tutanagma kaYlt edilmesini miiteakip pazarhk usuliiyle ihaleye devam edilecektir. 
Banka yetkilileri tekliflerini yenilemekte/yenilemeyerek ihaleden gekilmekte serbesttir. 
ihaleye ae;:tk artlrmaya kattlan bankalarla devam edilecektir. Komisyon ihale slfasmda 
bankalann genel merkezieri He gorii~me yapabilmeleri igin ihaleye ara verebilecek veya 
istekli bankalar ihale esnasmda siire talebinde bulunabileceklerdir. ihale istekli bankalarm son 
tekliflerini sunana kadar devam edecek olup, istekli bankalann son tekliflerini sunmalanm 
miiteakip ihale sonlandtnlacakttr. 

21- En yiiksek teklifi veren bankayla sozle~me imzalanmasl esasttr. ihale iizerinde kalan 
istekli bankaya bu karar yazdI olarak bildirilecek ve sozle~meye davet edilecektir. istekli 
bankanm, bu davetin teblig tarihini izleyen en gee;: 5 (be~) i~giinii ie;:inde sozle~meyi 
imzalamasl ~arttlr. Ancak; sozle~menin irnzalanamadtgl durumlarda ihale komisyonu 
slraslyla 2. 3. Yiiksek teklifi veren banka ile sozle~me yaptlmasma karar, vermeye yetkilidir. 
Sozle~me Ordu i1 Milli Egitim Miidiirliigu ile Banka Yetkilileri arasmda imzalanacaktlr. 
Sozle~meden sonra yiiklenici banka, sozle~menin b~layacagl ilk giine kadar tUm i~lemlerini 
hazlr hale getirecektir. . 

22- ihaleye kaulan istekli banka is bu sartnamenin tum hukumlerini kabul etmis saydlr. 

CEZAi Hi'rKflMLER 

23- Ae;:lk artlrma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sozle~me) 
imzalamaya yan~mamasl halinde ae;:lk artlrma sonucunda verdigi teklifin % lO'u oranmda 
kurumun bildirecegi bir banka hesabma bildirim tarihi itibariyle 2 ay ic;:erisinde odeme 
yapmak zorundadir. 

24- AnI~mah banka, bu ~artnamede belirtilen ~artiarl yerine getirmekle sorumludur. 

25- Anla~mah banka, yiikiimliiliiklerini yerine getirmedigi takdirde; 1. defa yazdI olarak 
uyarlhr. annda sozle~me bedelinin % 10 'u oranmda ceza verilir. 3. defa tekrannda 

'* 
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ise sozle~me tek tarafll olarak feshedilir. Bu durumda banka herhangi bir hak talep edemez ve 
davaci olamaz. 

26- Banka an1a~ma halinde imzalanacak sozIe~me ile iistlendigi i~leri Kurum'un yazdI izni 
oimaksizm tamamen veya klsmen bir ba~kasma devredemez. Devrettigi takdirde her tiirlii 
sorumlulugu Banka'ya ait olmak iizere Kurum mahkemeden bir karar aimaya, ihtar ve 
protestoya gerek kaimaksizm sozle~meyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi 
bir hak iddia edemez. 

27- Komisyon, banka promosyonuna ili~kin ihaleyi hic;bir gerekc;e gostermeksizin yaplp 
yapmamaya ve yaptlml~ olan ihaleyi hi~bir gerek~ gostermeksizin iptal etmeye ve 
yinelemeye yetkilidir. Kurum biitiin tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi nedeniyle 
herhangi bir yiikiimliiliik altma giremez. . 

28- ihtilaf halinde Ordu icra Daireleri ve Ordu Mahkemeleri yetkilidir. 

Bu ~artname 28 maddeden ibaret oIup, komisyonumuz tarafmdan hazlrlanrm~tlf. 

BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYONU 

---==:--:":::;;;;;;"'-Erol BA~AR 

~ube Miidiirii 

(Kamu <;ah~am) 
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ORDU V ALiLiGi 


il Mim Egitim Miidiirliigu 


SaYI : 29755770/840-E.6062886 23.03.2018 
Konu : Banka Promosyon ihalesi 

............................SUBESi MUDORLUGUNE 
ORDU 

Harcama yetkisi Miidiirliigiimiize ait olan ve inaa~ ve ikramiyeleri ile diger 
odemeleri bankalar aracllIglyla temin edilen ekli ~rtnamedeki 696 SaYlh KH.K ile 
Miidiirliigiimiiz b11nyesine yeni atanacak olan get;ici i~t;iler it;in 15 Nisan 2018 tarihinden 
itibaren 34 ay siire ile sozle~me yapIlacaktlr. 

Sozle~menin yapllacagl banka ~ubesini belirlemek amactyla, 29 Mart 2018 
Per~embe giinii saat 14:00'da Miidiirliigiimiiz toplantl salonunda yapIlacak olan Banka 
Promosyon ihalesi ili~ikte sunulan ~artnamede belirtilen ~artlar esas ahnarak yapIlacaktu. 

Soz konusu Banka Promosyon ihalesine kattlmak istediginiz takdirde, tekliflerinizin 
ihaleye katIlacak banka yetkilileri tarafmdan kapah zarf it;ersinde en get; 29 Mart 2018 
Pe~embe giinii saat 14:00'a kadar ihalenin yapIlacagl yerde komisyon gorevlilerine teslim 
edilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Kutlu Tekin BAS 
il Milli Egitim Miidiirii 

Ek: 
l-Sartname (4 Sayfa) 

2-Banka Yetkilisi Mektubu 6megi (1 Sayfa) 

3-TeklifMektubu 6megi (1 Sayfa) 


DagltIm: 

AltInordu ilt;esinde Bulunan 

Banka Subelerine 


Saray Mah. HiikiimetCad. Merkez 52089 ORDU Bilgi i9in: S.YDRDABAKAN Mud. Yard.- Caner YATAGAN Memur 
Elektronik Ag: http://ordu.meb.gov.tr Tel:(O 452) 223 J6 29-30-31 (1430) 
e-posta: muhasebe52@meb.gov.tt Faks: (0 452) 22501 44 

Bu evrak gUvenIi elektronik imza jle imzalarum~llr. https:llevra1<sorgu.meb.gov.tr adresinden 037b-64Sc-33a2-892a-9196 Irodu ile leyit edilebilir. 

https:llevra1<sorgu.meb.gov.tr


BANKA PROMOSYON iHALESi DA VET MEKTUBU ALINDI BELGESi 
ORDU iL MiLL! EGiTiM MU»URLUGU 

1-Kurumun Adl : Ordu 11 Milli Egitim Miidiirliigu 

a) Adresi : Saray Mah.Ulu Konak Cad.No:5 ORDU 

b) Telefon ve Faks Numarasl : 0452 223 1629/04522250144 

c) Elektronik Posta Adresi: ordumem@meb.gov.tr 


2-Thale Konusu: Banka Promosyon Thalesi 
3-Thale Usulii: Kapalt Zarf ve Aylk Arhrma Usulti 
4-Kurumdaki <;ah~an Personel SaYlsl :On B~vurusu Kabul Edilen 547 Ki~i 
5-Kurum Personelinin Ayhk Ortalama Nakit Akt~l: ilk Atama 
6-Promosyon Thalesi Toplanb Yeri : Ordu 11 Milli Egitim Miidiirliigu Toplantl Salonu 
7-Promosyon Thalesi Tarih ve Saati : 29 Mart 2018 Pe~embe Giinii - Saat: 14.00 

1-Banka Promosyon Thalesi Davet mektubu 
2-Banka Promosyonu ihale ~artnamesi 

Ordu 11 Milli Egitim Miidiirliigiiniin 23/03/2018 tarihH ve 6062707 saytll yazlsl He yazl ekinde 

bulunan yukarlda belirtilen evraklar ..... ./03/2018 ......................... gtinii, sam .... : .....'de teslim 


almml~tlr. 

Banka Yetkilisinin: 

Adl Soyadl: ................................... . 


Unvanl: ................................... . 


imzasl. .................................. . 




BANKA PROMOSYON iHALESi TEKLiF MEKTUBU 
[bankanm ad!] 

SaYI : ...../03/2018 
Konu: 

1-Bankamn Adl 
A) Adresi 
B) Telefon ve Faks I\lumarasl 
C) Elektronik Posta Adresi 
D) Bagil Oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu 

2-ihale Konusu : Banka Promosyon ihalesi 
3-ihale UsulO : Kapall Zarf ve AC;lk Artlrma UsuiO 
4-Kurumdaki C;ah~an Personel SaYlsl : On Ba~vurusu Kabul Edilen 547 Ki~i 
5-Kurum Personelinin Ayllk Nakit Akl~1 : ilk Atama 
6-Promosyon ihalesi Toplant! Veri : Ordu il Milll' Egitim MOdOrlOgO Toplantl Salonu 
7-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : 29 Mart 2018 Pe~embe gOnO, saat 14:00 

Banka Promosyonu ihale Komisyonunca 29 Mart 2018 Pe~embe gOnO, saat 14:00'da 
ihalesi yapllacak olan Banka Promosyon ihalesi i§ine ait §artname incelenmi§, okunmu§ 
ve herhangi bir aynm ve slnlrlama yapmadan bOtOn ko§ullanyla kabul edilmi§tir. ihaleye 
ili§kin olarak a§agldaki hususlan ic;eren teklifimizin kabulOnO arz ederiz. 

Banka Promosyonu olarak 547 ki§i i<;in toplam ........................................ TL odemeyi 
kabul ve taahhOt ederiz. 

Saygllanmla. 

Adl SOYADI 
."."""".Bankas! Yetk1lisi 



BANKA PROMOSYON iHALESi BANKA YETKiLisi MEKTUBU 
[bankanm adl] 

Sayt : ...../03/2018 
Konu: 

1-Bankanm Adl 
A) Adresi' 
B) Telefon ve Faks Numarasl 
C) Elektronik Posta Adresi 
D) Bagh Oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu 

2-ihale Konusu Banka Promosyon ihalesi 
3-ihale Usulu Kapah Zarf ve A<;lk Artlrma Usulu 
4-Kurumdaki C;alt~an Personel SaYlsl : On Ba~vurusu Kabul Edilen 547 Ki~i 
5-Kurum Personelinin Ayltk Nakit Akl~1 : ilk Atama 
6-Promosyon ihalesi Toplantl Veri : Ordu il Milli Egitim MudOrlOgO Toplantl Salonu 
7-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : 29 Mart 2018 Per~embe gOnu, saat 14:00 

BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYONU BA$KANLIGINA 

l- .................................Bankasml temsil etmeye ve onun adlna hareket etmeye tam yetkili 
olarak ve verilen tOm yeterlik ~artlannt ve bilgilerini gozden ge<;irip tamamlnt anlayarak, 
Banka Promosyon ihalesine yeterlik i<;in degerlendirilmek Ozere ba~vurmaktaYlz. 

2-A~agldaki isim ve imzalar Bankamlz adma hareket etmeye tam yetkilidirler. imza 
sahipleri olarak bu ba~vurudaki taahhOt ve bilgilerin tam, ger<;ek ve her detaYI lie dogru 
oldugunu bildiririz. 

Slra Adl ve Soyadl Bankadaki Gorevi imzasl 

l.yetkHi 

2.yetkili 

3.yetkili 

Ad! SOYADI 
."...""".Bankasl Yetkilisi 

imza 


