sAlvtsuN ir a.rnr l'E AciL DuRuM tvtUoUnrUcti
IIANKA PRoMosYoN iH'q'rE' ;'LnrNmlmsi
: Samsun

Kurumun Adr

:

Adres

il

A.fet ve

Acil Duru Itdiidtirlii$i

istiklal Mah. 928. Cadrle No:26

: 0 362 312 23 23

Telefon Numarast

:O

Fax. Numarast

362 436

0l

54

: Banka PromosYonu ihalesi

ihale Konusu
ihale Lrsulti

Kapah
:Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan
Zarf ve Agrk Arttrrma llsulii

Kurumda Qahqan Personel SaYrst

:186

Kurumun Ayhk OrtalamaNakit Akrqr

: 894.668,95

TL

r
(Maag+Ekders+Fazla Q ahqmir +ikramiye Araz\
Tazminatt*Seyyar Gorev
tazminatt*Harcrrah+S oforliik 1n76inaf 1+'f YP
iggi i.icretleri+sosyal giderler)

Personelin Yrlhk Na.kit Akrqt

:

:12.97 | .37 5 ,67

2019 yrh itibariyle }'{akit Akrqr (net)

TL

2020 Yrh Tahmini l{akit Akrqr

:13.500.000,00 TL

Promosyon ihalesi'foPlantr Yeri

:Samsun

il Afet r.4c'il Durum Miidtirltiflii

Toplantr Salonu
:03.02.2020 Pazartesi giinii sirat 10'00

Promosyon ihalesi Tarih ve Saati

GENEL $ARTLAR
f

-

ihale tekliflerinin

it atet

yrlhk
ve Acil Durum Miidiirliigi personelinin. resmi veya

izinlerinde iqlem yapma konusunda
verilmesi gerekmektedir'

a[ir bulunan bankalarca
fekmeyecegi yaygm servis

trkr.;

2.Anlaqmayup,r,our.bankailesozlegmesiiresi3.(iiq)yilolacaktrr.Sozleqmebaglartgrgtarihi
herhangi bir birdirime gerek
15.04.2020 orup, bitim tarihr otun'-is..03.2023'tarrtinde
erecektir'
kalmaksrzrn sozieqme kendili[inden sona
herhangi
Durum Miidiirlii$i perr;onelint: ATM'lerini
3- Anlaqma Vup,ii* U*fa; it"etet ve Acil
kullandrracakttr'
bir masraf ko-1ryo, vb' talep etmeden
ATM', derr giinli'itri para qekme limiti
yaprlan banka maaq miktanna bakrlmaksrzrn
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Anlagma
2.000 TL den az c'lmayacakttr'
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personelinin bankactltk iqlenrlerini
Anlaqma yaprlan bank.a il Afet ve Acil I)urum Mudiirltlgti
gorevlendirecektir' FIer personel adrna I'adesiz
daha kolaylkla yapabi.lmesi igin yeterli personel
banka personelleri taraflrndan
maag hesabl agma illlemi personelin^kurumuna gonderilen
av.ns kredisi 're fon
yaprlacaktrr. Banka, iincak personelin iste[i halinde ek hesap, niukit
hesabr agabilecektir.
hem bu gattname
6- Banka; anlaqma stiresince ve daha sonra elde etti$ personel bilgilerini
gdre baqka bir amaqla
htiki.imleri uya,nca hLem de TCK ve Bankalar Kanunu huktimlerine
paylaqmayacaktr'
kullanmayacak, bu billgileri gizli tutacak, higbir kurum ve kuruluqla
j - Miidiirlti[iimtiz per:sonetinin yazhta]ebi halinde ilgili birimler tarafindan bankaya ver:ilecek
su, yaktt, 1'emek, bakrmolan listeler ile bildirilen 6zel kesintiler (lojmanlara ait elektrik,
al<tanlan ayhklar iizerinden
onanm bedelleri ile 6zel telefon kesintilerilvb.) banka hesaplanna
IJu hesaprlardan
kesilerek, bankada agrlacak olan ilgili hesaplara iicretsiz olarak akta.nlacakt"rr.
i.icreti, iqlem rnasrafi
yaprlacak iglemlerdeir havale iicreti, ayhk veya yrlhk hesaplama iqletim
u"yu t ne ad altrnda olursa olsun baqk.a bir iicret/masraf talep edilrneyecelrtir'
(kurum personelinin kendi
g-Banka ",
kurum personelinin ve birimleiinin hesaplanna icra kesintisi
yapmayacaktrr' ]Kesinti
nzasr ile imzaladrfr sozleqme, yanh beyan, vb. durumlar hariq:)
gdri'iq dofirultusunda
yaprlmasr gerekenlurumlarda kurum<lan yazrh goriiq altnacak ve bu
hareket edilecektir.
g- Banka, her ttirlti odemenin kolayca hesaplara aktanlmastnt safilarnak igirr kullandtfr r;isteme
uygun yazrltmlan iicretsiz olarak kuruma verecektir'
bitiminde durumun
l0- Anlagma yaprlan banka; bankamatik cihazrnda oluqacak arrzave para
dururna mtidahale edip hizmetin
bankaya bildirilrnesinden itibaren 1(bir) giin igerisinde mevcut
devamtnt safilamak z:orundadtr.
her ay baqrndan 2 (iki) iq giinii
i 1- il A.fet ve Acil DuLrum Miidiirliigi personelin maag odemeleri
Banka bu odemeleri her ayrn 15'inin
once bankada bulunzrn kurum/birim hlsaplanna aktarrlrr.
hesap sahibi personelin
baqladr[r gece 00.01'den itibar., p.rron.l hesaplanna aktararal<
ulagtrfir, EFT'nin )'aprldr[r
kullanrmrn ahazr hale getirir. Di[er odemeler ise iistenin bankaya
Cumhur:baqkanh[r tarafindan maaq
gi.in hesap sahibi p"rron-"lin kullanrmrn ahazr hale getirilir.
alarak gerekli terdbirleri
odemelerinin erkene, ahndrfir durumlarda banka bu hususu dikkate
almak ve maaglan zrmamnda odemek mecburiyetindedir.
odemesinin yaprlaca[r
l2-Bankaca person,ele safilanan promosyonun tamamr ilk maaq
yaprlmaksrzm kurumdan gdrrderilen
15.04.2020 tarihinde maaflarla uiitit<te t igui, kesinti
listede ismi bulunan personele bir defada ve pe$in olarak odenecektir'
naklen atamast
13- Banka; sozleqme imzalanmasrndan sonra Mtidi.irli.i[iimtize aqrktan.veya
siire hesap
kalan
geriye
yaprlan ve i.icretsiz izinden donen personellerin promosyonlartnr,
gegerli olmak lid,zerc
edilerek orantrh olarak, goreve baqtadrgr tarihi izleyen aybaqrndan
kurumdan gelen listeye gore defaten peqin olarak.6deyecektir'
al'madr[rnr ve'ya almrq
Kurumumura .ratien gelen perro.tel geldifii kurumda promosyon
arasirnr kapsadr[rnr belgelemesi
ise, almrq ora,rg, fro*oryoi sozlegme surJslnin trangi tarihler
bu sozleqmenln kalan
halinde kalan krsm,r; Kurumumuza goreve baqladr[r tarihten sonra
gonclerilen listeye gor': banka
siiresinden dtigtilerek promosyon hJsaplanrr ve binkaya
askerlik, ticretsiz izin,
personele defaten odeyecektir, Sozleqme tmzalanmastndan sonra
Miidiirlti$imiiz ile iliqifii
emeklilik, miistafi sayrlma, kurumlar arasr atama vb. nedenlerl,:
kalmayan personelclen promosyon iicreti iadesi istenmeyecektir'
promosyonun tamamt
Kurumuza naklen gelen personel geldi[i kurumda almrq oldu[u
hakkrnda da yukanda
personel
veya bir krsmrnr ia,le ettlgini belgelem.ii t ut-ind. soz konusu
belirtilen hiikiim uY' gulanrr.
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ATM ek kart, kredi liartlan ve kredi kartr ek
kartlarr verilmesi, yenilenmesi, defigtirilmesi, iptal edilmesi veya kullanrlmastndan ya da
kullanrlmamasrndan dolayr it etet ve Acil Durum Miidiirliifti personelinden yrlhl< kart
iicreti ile internet bankacrhfr, telefon bankacrh[r veya ATM aracrh[ryla ya da banka
gubesinden gergeklegtirilen havale ve EFT iglemlerinden Ye personelin bankadaki
hesaplanndan anlagtna siiresince ayhk veya yrlhk hesap igletim iircretir iglem masraft, kart
aidair tiyelik iicreti vb. herhangi bir iicret veya her ne ad altrnda olurs:r olsun baqha her
hangi bir limit tanrmlama yaprlmayacak, masraf ve/veya iicret tzrlep etnneyecektir.
l5- Banka ile il Afet ve l,cil Durum Mtidtirlii$i arastnda tmzalanacak promosyon sozleqmt:sinde,

14- Anlaqma yaprlan bar:rka; anlaqma siiresince

bu qartnameye ayktn .htiktimler bulunmayacaktrr.

:TEKLIFLTNiN DECERLENDIRiLME USULU
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Personel baqrna bankaca teklif edilen promosyon miktarr net 2.800-010

T'L'nin altrnda

olmayacaktrr. Bu miiktann altrndaki teklifler de[erlendirmeye ahnmayacaktrr.
li- Banka promosyon ihalesi kapah zarf ve agtk arttrma usulii ile'gaprlactrktrr. ihale tarih ve
saatine kadar igeriiinde yetki formu (Ek-I) ile teklif mektubunun (Ek-II) bulundu[uL teklif
-leklif zarfintn iisttinde, bankantn adt, tam adresi
zarflan kuruma tesllim edilecektir.
bulunmaldrr. Teklif :rarfirun kapatrldr[r yer imzah olmahdrr. $arlnarnede belirtilen saate kadar
verilen teklifler srraLsryla ahnacak ve teklif tutanafitna kayrt edilecek.tir. Teklif sahibi
komisyondahazt bulunmadr[r takdirde posta ile gonderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilecektir. ihale son teklif verme saatine kadar idareye ulaqmal'an ve gartrLamede
belirlenen usule uygu.n olmayan teklif mektuplarr defierlendirmeye almmayacaktrr.
1g- istekliler tarafin,Can ihale gtini.i ve ihale saatine kadar kapah zarf iginde verilerL yazit
teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafindan banka yetkililerin huzurunda agrldrktan sonra
bankalar arasrnda aynr anda agrk artrrma usulii ile difer yazir turlara gegiler:ektir. Agrk iartlrma
turlannda, ihaleye iqtirak eden banka yetkilileri kapah zarf iginde teklitlerini yenileyece.klerdir'
iste[i halinde kalan bankalarla ihalel,e devam edilecektir. Agrk arttrrma difier bankalarrn
gekiimesi do[rultusunda tek banka kalana kadar devam edecektir. ig bu gartnamede yazrh di[er
hususlar da 96z oni.ilde bulundurulmak suretiyle de[erlendirilecek ve ihaleyi kazanart banka
agrklanacaktrr. Komisyon gerekli gordri[ii taktirde tur bitimlerinde istekli bankalara goriiqme
yapabilmesi
igin 15 (on beg) dakikayr agmayacak gekilde siire verebilir.
^
gBanka promosysnu ihale ilanr ve eklerinin kurumun internet a<lresinde yayrnlanmrlstndan
t
veya bankalara davet yazlslnrn gdnderilmesinden soffa ihale dokiirnarunda de[iqiklik
yaprlabilir. Yaprlan cle[iqiklik ttim bankalarln son teklif verme tarihinden en az3 (tig) giln 6nce
titgi satribi olmalarrnr safilayacak qekilde Miidiirlti$imtiz web sayfasrndayaytnlantr.
ZO- Komisyon, banka promosyonuna iliqkin ihaleyi higbir gerekge g6stermeksizin yaptp
yapmamaya, yaprlmrg olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. BoyL: bir durumda isteklilerce
ireifrangi bir hak ilerii stirtilemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunula.maz.
2l- ihil. rorrcunda ihale komisyonu tarafindan agrklanan nihai karar idarenin ()naylna
sunulacaktr.
zz- ihale tizerinde kalan istekli bankaya bu karar yazirolarak bildirilecek rze strzle$meye davet
edilecektir. istekli bankarun, bu davetirr tebli[ tarihini izleyen 3 (iiq) iq gtinii iginde sdzleqmeyi
imzalamasr qarttrr. I;ozlegme il Afet ve Acil Durum Mtidiirlii$ince idarece imzalarLacakttr.
Sozleqmeden soffa yiiklenici banka, sozlegmenin baqlayaca[r ilk giine kadar tiim iqk:mlerini
hazrr hale getirecektir.

,'(

rl
lt I

fT\
,v/'t_1
\vl,''\
,f

,

:./ r

t

\

:
r

cEZ ,'rntirUurBn
23-

Agrk artrrma sonucunda pl0mosyon ihalesini

banka" protokolii (sozlegme)

.\?'*un
o/:.30 (yiizde otuz)' u
verdifii toplam tekli:hn

imzalamadr[r taktirder aQlk urtrr*u ,onucunda
davet edilir'
son tura kalandi[er ban].a sozle;meye
kadar ceza odemeyi kabul eder. Bu ouiurnoa
yiikumltidiir'
gurtnu.n.J. belirtilen qartlan yerine getirmekle
24- Sozleqme yaprlan banka, bu

25-Siizleqmeyaprlanbanka,yiikiimltiliikleriniyerinegetirmedi[i'takdirrde;l'defayazth
bldetinin ?,otO (yiiz;de on)" u orantnda ceza
olarak uyanhr. 2.de:fa tekrarrnau ,ti,feqme
olarak feshedilir'
3.defa tekrannda ise siizleqme tek taraflr
iidemeyi kabul eder.
-belirtilen
takdirde banka
hususlar banka tarafindan yerine getirilmedifi
26_ Bu gartnamede
herhangi bir hak taleP edemez'
Mtidiirlii$'imiiziin
sozlegme ile i.istlendi[i yiikiimliiliikler:i
2.,-Bankaanraqma r,uiin,r. imzalanacak
takdirde her
Derrretti[i
de"edernez'
yazitizni olmaksrztn tamam.rr r.yu k'';men bir baqkasrna Acil Durum Miidiirlii$i mahkeme
ve
tiirlii sorumlulufiu bankaya uit or.ut tirere il Afet feshedebilir' Bu durumcla banka il A'fet
olarak
karanna gerek oima*rrrr., sozleqmeyii.il"r"ff,

veAcilDurumMtidiirlti[iindenherhangibirhaktalep.edemez.
yaprlan
,r.rgi, resim, harg vb. yasal giderlr:r stizleqme
tiiJfi
her
ilgili
ile
sozleqme
lmzalanacak
zBbankaYa aittir.
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yetkilidir'
ihtilaf halinde Samsun Mahkemeleri ve icra Daireleri
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