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KONU VE KAPSAM 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tanıtım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç olan branda ve pankart baskı ve montaj 

ile maddelerinin aşağıda belirtilen şart ve kriterlerde alım işidir. 

 GENEL ŞARTLAR 

1. Bu şartnamede belirtilen malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız basılmış 

olacaktır. 

2. Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilen ürünlerin özelliklerinde istenildiği 

gibi olacaktır. 

3. FİRMA tam bir şekilde bir tane numuneyi İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne teslim edecektir. Numune onaylandıktan 

sonra baskıya alınacaktır. 

4. ÜRÜN teslim yeri, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce kampüsü, Küçükyalı Kampüsü, Kadıköy Yurt Binasıdır. 

ÜRÜN; fatura irsaliyesi ile tam ve eksiksiz olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi yetkilisine teslim tutanağı ile teslim 

edilecektir. 

5. Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her 

türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. 

FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep 

etmeyecektir. 

6. Sütlüce Kampüsüne asılacak olan 2 adet branda, vinç yardımıyla asılacaktır. Vinç olmadan branda asılması uygun 

değildir. Vinçin metresine firma kendisi karar verecek olup; her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır.  

7. Branda montajı esnasında Firma, her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır. Montaj esnasında oluşacak 

her türlü kazadan Firma sorumlu olacaktır.  

8. Satın alınacak Ürünler Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olacaktır. Ürünlerin sağlık ve güvenlik koşullarına uygun 

olduğunu gösterir CE belgesine veya muadiline sahip olması gerekmektedir. 

9. Ürünlerin hatalı, bozuk veya eksik gelmeleri durumunda; hatalı, bozuk ürünler firmaya iade edilecektir. İade edilen 

ürünlerin yerine bozuk olmayan ürün verilmediği takdirde iade edilen ürünler faturalandırılmayacaktır. Aynı şekilde 

eksik olan ürünlerin eksik kısımları tamamlanmadığı takdirde eksik ürünler iade edilecek ve faturalandırılmayacaktır. 

10. Teslimat, ürünlerin montajlanıp İstanbul Ticaret Üniversitesi yetkilileri tarafından kalite ve baskı kontrolü 

yapıldıktan sonra ön kabul ile gerçekleşecektir. 

11. ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 2 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı 

teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki 

gecikmeler, cezaya tabidir. Ceza, fatura tutarının %5’i kadardır. 

12. Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı 

üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir 

13. Mücbir sebep halleri dışında ürün teslimindeki gecikme iki haftayı geçtiği takdirde İstanbul Ticaret Üniversitesi, 

sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, siparişi kısmen veya tamamen 3. şahıslara ihale 

etmeye ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir. FİRMA, işbu iptallerden dolayı doğacak 3. şahıs tazminatlarını 

üstlenecek ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’ ne rücu etmeyecektir. 

14. Sözleşmeden doğacak olan damga vergisi, diğer vergiler, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır. 

(KDV Hariç)  

15. Tekliften sonra gelecek zamlar için İstanbul Ticaret Üniversitesi fiyat farkı ödemeyecektir.  

16. Ürünle ilgili verilen fiyat teklifi, teklifin verildiği günden itibaren 3 ay süreyle geçerli olacaktır.  

17. Ödeme; ÜRÜN tesliminden sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45 gün (Kırkbeş gün) sonra yapılacaktır. 

18. Sözleşme, imza altına alındığı tarihten itibaren ürünün teslim kabulü yapılana kadar olan süreyi kapsamaktadır. 
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Teknik Özellikler; 
 

Sütlüce Ön Cephe Branda  1 

Ölçüler: 1750x1800 / 500 gr MACH 
BRANDA ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ 
KENARLARI KOLON KEMER DİKİŞLİ - 
ÇELİK HALKALI 

Sütlüce Yan Cephe Branda  1 

Ölçüler: 1500x800 / 500 gr MACH 
BRANDA ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ 
KENARLARI KOLON KEMER DİKİŞLİ - 
ÇELİK HALKALI 

Küçükyalı Ön Cephe Branda  1 Ölçüler: 18x4,8 500 gr MACH BRANDA 
ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ KENARLARI 
KOLON KEMER DİKİŞLİ - ÇELİK HALKALI 

Küçükyalı Yan Cephe Branda  1 Ölüler: 17x9 500 gr MACH BRANDA 
ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ KENARLARI 
KOLON KEMER DİKİŞLİ - ÇELİK HALKALI 

Kadıköy Yurt Binası Ön Cephe Branda 1 

Ölçüler: 1300x850 / 500 gr MACH 
BRANDA ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ 
KENARLARI KOLON KEMER DİKİŞLİ - 
ÇELİK HALKALI 

Kadıköy Yurt Binası Yan Cephe Branda 1 

Ölçüler: 1300x850 / 500 gr MACH 
BRANDA ÜZERİ DİJİTAL BASKI - AFİŞ 
KENARLARI KOLON KEMER DİKİŞLİ - 
ÇELİK HALKALI 

Branda VİNÇ Montaj  1   

 

 

 

 

 

                            

 

 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 


