DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
TEDARİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1. İşbu Değişim Programları Koordinatörlüğü Dizüstü Bilgisayar Tedarik Sözleşmesi
(“Sözleşme”), aşağıda bilgileri verilmiş taraflar arasında akdedilmiş olup taraflar işbu Sözleşmedeki
hüküm ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
i.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (“ÜNİVERSİTE”)
Adres: Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No:88/2 Beyoğlu/İstanbul

ii.

[

] (“YÜKLENİCİ”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. ÜNİVERSİTE’ nin dizüstü bilgisayar tedarik işlerinin Değişim Programları Koordinatörlüğü
Dizüstü Bilgisayar Genel Şartnamesi (“Şartname”) çerçevesinde yapılması işidir.
3. SÖZLEŞME BEDELİ
3.1. İşbu sözleşme kapsamında ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİYE […….] bedel ödeyecektir.
4. GENEL ŞARTLAR
4.1. YÜKLENİCİ, Üniversiteye tahsis edeceği ürün ve ürüne ilişkin bileşenin muadeil ve/veya
yenilenmiş bir ürün olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. YÜKLENİCİ işbu Sözleşme kapsamında tahsis edeceği tüm ürünlerin Üniversiteye teslim
tarihindeki en güncel yazılım/donanım sürümlerine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.3. YÜKLENİCİ tarafından işbu Sözleşme kapsamında tahsis edilen tüm ürünler orijinal
paketlerinde açılmamış olarak teslim edilecektir.
4.4. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında tahsis edeceği tüm ürünlerin orijinal paketleri dahilinde
bulunan ürünlere ait ek parça, aksesuar, CD, kitapçık vb. eklentilerin Sözleşme konusu ürün
ile beraber Üniversiteye teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında tahsis edilecek olan ürün ve bu ürün ile verilecek tüm
parça ve çevre birimlerin (bellek, sabit disk, klavye, fare, monitör..) ürün üreticisinin orijinal
ürünleri olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında tahsis edeceği tüm seri numaralı ürünlerin en az 2 (iki)
yıl garanti kapsamında olduğunu gösterir garanti belgelerini ürün teslimi sırasında teslim
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. YÜKLENİCİ, orijinal üretici işletim sistemi kurulum ve/veya sürücü programları (toplam dört
adet kopya) teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Taraflar, Kabul edilen teklifin, faturalandırma işlemi KDV istisna sertifikasına istinaden tanzim
edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. YÜKLENİCİ, ürünlerin, ürün yetkili dağıtıcısı veya üreticisi tarafından teslim edileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
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4.10. YÜKLENCİ, işbu Sözleşmenin eki olan şartnamenin tüm şartlarını yerine getireceğini ve
Sözleşme konusu ürünleri siparişin verildiği tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) işgünü
içerisinde eksiksiz bir şekilde Üniversiteye teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. DEVİR YASAĞI
5.1. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini başka bir üçüncü şirket veya
şahsa devredemez.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme ve ekinde yer alan şartname şartlarına aykırı hareket ettiği
takdirde, ÜNİVERSİTE, bu aykırılığın tespitinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ’
ye uyarı yazısı gönderir. YÜKLENİCİ uyarıya rağmen aykırılığı gidermediği takdirde
ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİ’ ye yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız
olarak derhal feshedebilir.
7. VERGİ VE HARÇLAR
7.1. Sözleşmeden doğabilecek her türlü damga, harç, resim, vs. masraflardan YÜKLENİCİ
sorumlu olacaktır.
8. GİZLİLİK
8.1. Taraflar, gizli olduğu bildirilmiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmenin müzakere edilmesi,
yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu diğer taraf hakkında elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi
ve işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir üçüncü şahsa kanunen açıkça yetkili kılınan
kişiler hariç, diğer tarafın yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi; istihdam ettiği
tüm şahısların bu yükümlülüğü yerine getireceklerini taahhüt etmiştir.
9. TEBLİGAT
9.1. Tarafların, işbu Sözleşmede belirttikleri adresler, yasal tebligat adresleri olup adres
değişikliği durumu olması halinde 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bilgi
vermekle yükümlüdürler. Aksi halde Taraflar bu adrese yapılacak tebligatların geçerli
olduğunu kabul ederler.
10. UYGULANACAK HUKUK
10.1. İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek
uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler ile çözmeye gayret edeceklerdir. Bu mümkün
olmadığı takdirde İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
11. YÜRÜRLÜK VE İMZA
11.1. İşbu sözleşme 11 (onbir) madde ve alt maddelerinden oluşmakta olup 2 (iki) sayfadan
ibarettir.
11.2. İşbu sözleşme taraflarca …/…/2020 tarihinde iki nüsha olarak müştereken tanzim ve imza
edilmiştir.
ÜNİVERSİTE
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

YÜKLENİCİ
[

Ek-1: Değişim Programları Koordinatörlüğü Dizüstü Bilgisayar Genel Şartnamesi
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]

