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Adı - SOYADI /'ficaret uııvalıı
I(aşe ve İıı-ıza

Kaşe ve İıııza

haı,iç olarak veri lece|<tir.
Kaşeli ve iıırzalı olınayan tekIifler değerlenclirııre dışı

NOT:
l-'fel<lifleır ]'iirk Lirası (TL) cinsiııcleıı ve I(DV
2- TekliI'ıııektupları kaşeli ve inızalı olacaktır.
bı rakı lacaktır.
3- Ödeı]ıe esırasıırcİa % 0,94B oraırıı-ıcla KDV hariç tı_ıtar tizeriı-ıcleı-ı Daıı]ga Vergisi kesilecektir.
{- Nakliye, han-ıaliye, işçilik, ıno'ıtaj vb. giderler yiikleniciye aittir.
5 - Ma l/h iznıetleri ıı taırıan-ı ı ıra tek l i f esastı r.
6- H.iz:n-ıet içeren n-ıal/hizı-ııet alıınlarıı-ıcla KDV tevkifatı uygulaı-ıacal<tır.
7- ldare ıııal/I-ıizıııet alıı-ı-ııırı gerekçe göstern-ıel«sizin iptal eĞıe hakkına sahiptir.B- Ttıklıil'l ŞaıtılaneYe tlYgtln olıı-ıayaı-ı ve ıııtıayeııe kabulii yapılnıayan ıı-ıal/Iıizınetler kabııledilıneyecektir.
9- Tek:lif veı'eı-ı firılıalar Verllliş oldıığtıteklif ile birIikte tekııil< şartııaıı-ıeyi kabııl ve taahhlit etıniş sayılır.l0- l'el<lif Verllle siiı'esi 2010512022 Ctnna gi.inti saat 12:00'a kaclarciıı]. Tekıif vernıe süresi içeı.isincle
gönderi l n-ıı:yen tel< l ifl er değerlend i rırıeye a l ı ıı ılıayacakt ı r.
l l- Teklifleı'eIden, Posta, e-Posta ve f-ax ile gönclerebilecektir. Postadaıı l<ayııaklaııaıı gecil«ııreler kabul
edilıı-ıeyece ktir.
l2- T'eklifleriıı Biriıı-ı fiYat teklif cetveliı-ıe uygtııı olırraır-ıası lıalincle verileıı teklif cleğerleııdirıııe clışıbırakılacaktır.
l3- Ödene. nıal/hizn]etleriıı Daire Başkanlığınııza tesliıır eclilnıesi ve Iı]Lıayeııe kabıı| işleıı-ıleriı-ıiı-ı
yap ı I ı-ı-ıas ı ııa n-ı i_iteaki p yap ı lacaktı r.
l4- Ek,onoıı-lik aÇıdan eıl avalltajlı firı-ı-ıa ile sözleşıı-ıe iı,ıızalaııacak olup, firıı-ıatebligata nıiiteakip 3(iiç)giiıı iÇerisinde söz|eŞıl-ıeYi iı-ıızalaıııak zoıuııclaclıı,. Aksi lıalcle verıııiş olduğu tekliİdegerleııdirnıe dışı
bırakı Iacaktır.

]'5 E,konoınik aÇıdan eıı avaıltallı firıı-ıa sözleşı,ı-ıe iııızalalııaclaı-ı öııce, Sözleşıne Daıırga VergisiııiUnjversiteıniz StrateJi GeliŞtirııle Daire Başkanlığıııın Ziı,aat Baııkası isıııet paşa'§r,u"rln,ı"ı.i TR 6500
0l 00 l 158 4639 004l 5039 ibaıı ıırııı,ıaralı hesabına yatıracaktır.
16- SözleŞnıe imzaIaYacali kiŞiYe/şiı'kete ait in-ıza sirkiile ı,iliı,ı,ızabeyarııraıı,ıesiııin; sözleşııreı-ıiı-ı vek;ileteıı
iıl-ızalaırırlası l-ıalinde ise vekilin iıııza [ıeyaı-ıııaıı-ıesi ile vekAIetııaıııeniıı de sözIeşnıe in-ızaIaı-ınıadaır öırce
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T.c. uşAx üıtivensiresi
snĞı_ır xüı-rün vE spoR oeine anşxeuı_ıĞı

sEs VE SAHNE reıvıiı.ıİ xİReleıvıı nizıuıer ALıMı İexırıix şRnrxıııııesi

Madde 1 - TARAFLAR

ıoRRe: Bu teknik şlrtnamede uşak Üniversitesi sağlık kültür ve spor Daire Başkanlığı
bundan böyle "İDARE" olarak adlandırılacaktır.

rİnİvİe: Hizmet alımı işine Ekonomİk açıdan en avantajlı teklif Veren istekliye ,,FiRMA,
denilecektir.

Maddez-İşİıtMAHİyETİ

UŞak Üniversİtesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 24-25 Mayıs 2022
tarihinde üniversite konser alanında 2 (iki) gün sureyle düzenlenecek olan etkinlik,
27 Haziran2022 tarihinde Kongre ve Kültür Merkezinde İ pı4 gün süreyle düzenlenecek
olan etkinlik ve 28 Haziran 01 Temmuz 2022 tarihİeİi arasında şehit Ömer
HALİSDEMİR Kapalı Spor Salonunda 4 (dört) gün süreyle düzenlenecek olan etkinlikler
çerçevesinde yapı lacak işleri kapsar.

Madde 3- sEs VE SAHNE TEM|Nı KıRALAMA HıZMET ALıMı

KoNsER SAHNE TEKNİK özeı_ı_ixı_eni

Firma tarafından kuru]acak ses, ve sahne vb. her türlü donanımı haiz sistemin
teknik özellikleri asgari !§aÖıdaki gibi olacaktır. Ses ve sahne özellikleri ile getirilecek
sanatÇı uyumu firma tarafından sağlanacak olup, ekstra fiyat istenmeyecektir

24 , 25 Mayıs 2022 tarihlerinde konser alanında yapılacak olan etkinlik için sahne
1]1e!ne Sanatçılar ve orkestra için en az 60 m2 alana sahip ve yükseklik opsiyonel (50_
75-100 cm) olacak şekilde platform oluşturulacaktır. Sahatçılar platformlara rahat'bir
Şekilde iniP Çıkabilmelidir. Sahnenin üzeri turkuaz mavisi protokol halısı ile kaplanacak ve
sahnenin etrafı ise beYaz, kalın muşamba örtü ile görünmeyecek şekilde kapatılacaktır.program esnasında herhangı bir aksiliğe meydan vermemek için en az 2 (iki) teknik
elemanı hazır tutacaktır. Ses ve sahne kiralanması, tarihieri içindir ve 2 ( ikı ; gtinıuktur_



24-25 MAYıS 2022 N MALZEMELER VE TEKN
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özelliğinde,her kanalda en az 6 band parametrik eq. tonla ması, +4B V
Phantom Power, low cut, center çıkış özelliği ve geniş band potans bir mixer
olmalıdır.
HoPARL
Aktif 3 yollu Lıne Arrey + Way
edilebilmeli ve en az 1500 w çıkış gücüne sahip, büyük alanlaıa hııap
edebilmesi için horn kabin olmalı ve i prosessör ile kullanı labilmelidir.
? r lP'] (lJopar

?r 18" ( Hop,
için verilecek olan (sıde) diye nitelendirileh hop-arlorlerle ortak kullanırak alt

sı amacıyla kullanılmalıdır
Full Range 3 yollu Low-Mid v
sanatÇı iÇin Sahne iÇindeki ses duyumunun en iyi-seviyede veriİebilmesi için
kullanılmalıdır.

I 19" ( Hoparlör Çapı 45 cm. ) 6
tar,baleri,ktıvye gibi enstrümanlar için sub monitör olarak kullanılmalıdır.

2 yollu Low-D
üzerinde kullan ılmalıd ır
PowER AMPLiFiKATöR
4x3500W çıkış gücünde, stereo
fan soğutmalı olmalıdır

Sinyal ile çalışan enstrüm
pii ile çalışabilen aktif Dl.BOX
6 kanalAC 220 V ile ışan aktif Dl.BOX
124 bit multi effekt prosesO
orkestra ve sanatçı için ayrı ayrı kullanılmalıdıİ

kullanılmalıdır.

Bateri, bass gitar r" .oli"t

::İJ:lPTasınl önlemek ve limitlemek amacıyla compressor limite-r ve gate

Orkestra ve sanatç, ronn
amacıyla 2 x Q1 bind grafik ekolayzsr kullanılmalıdır.
WıRELESs TEM
En az 16 kanal, 600
dU.ital ayarianabilen telsiz mikrofon

oFoN
orkestrada bulunan 

"n.tmg{el!9rde Ayrı ayrı kullanılabilen dinamik kablolu mikrofon
DRUM SET - ,

ve normal şekilde çalışabilen mikrofon seti
CONDENSER
ı|ışabilen, sesleri Uzaklan alma özeillglne .rnip mıı<roton
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KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZi sEs sisreıvıi rerııix özeı_ı_ixı_eni

27 Haziran 2022 tarihinde Kongre ve KüItür Merkezi ana salonunda yapılacak
etkinlik için Yüklenici Firma 32 Kanal Mikser (32 Kanal 4 Grup 16 Aux Mixer), Dört adet
telsiz mikrofon Yeterli Miktarda Kablolu Mikrofon ve Yeterli Miktarda mikrofon sehpası, 8
adet aktif en az üç yollu ve B00 watt Line Array hoparlör, sekiz adet en aziki yollu 300 watt
kabin hoparlör ve 2 adet aktif en az 700 watt subbass ve kurulumunda ve program
esnasında herhangi bir aksiliğe meydan vermemek için en az 2 (iki) teknik elemanı hazır
tutacaktır.

KAPALı SPOR sALoNU sEs vE SAHNE slsTEMLERl TEKNix özelı_ixlrnİ

28 Haziran -01 Temmuz 2022 tarihinde KapaIı Spor salonunda yapıtacak
etkinlik için Yüklenici Firma 32 Kanal Mikser (32 Kanal 4 Grup 16 Aux Mixer), oort aoet
telsiz mikrofon Yeterli Miktarda Kablolu Mikrofon ve Yeterli Miktarda mikrofon sehpası,
oniki adet aktif en az üç yollu ve 800 watt Line Array hoparlör, sekiz adet en az iki yollu
300 watt kabin hoparlör ve dört adet aktif en az 700 watt subbass ve kurulumunda ve
Program esnasında herhangi bir aksiliğe meydan vermemek için en az 2 (iki) teknik
elemanı hazır tutacaktır.

Kurulan ses sisteminde çalınan her türlü müzik ve anonslar Kapalı spor Salonu
bütün tribünlerinden net bir şekilde duyulacak şekilde olmalıdır. Sahne Platformu (8x8
metre sahne üzeri ve yükseklik en az 1.2m| oluşturulacaktır. Sahneye rahat bir şekilde
inip çıkabilmek için idarenin gösterdiği yere iki adet merdiven kurulacaktır. Sahnenin üzeri
turkuaz mavisi protokol hallsı ile kaplanacak ve sahnenin etrafı ise beyaz, kalın muşamba
örtü ile görünmeyecek şekilde kapatılacaktır.

Yüklenici Firma etkinlik tarihinden 1 (bir) gün önce kadar ses ve sahne gibi her türlü
donanıma haiz sistemi |darenin uygun göreceği mekAna kurmakla ve idare tarafından
belirlenen sahnede yapılacak olan her türlü etkinliğe yardımcı olma ve 01 Temmuz 2022
günü Program bitimine kadar sahne ve ses sistemini idarenin kullanımı için hazır
bulundurmakla yükümlüdür. Ses ve sahne kiralanması, 28 Haziran - 01 Temmuz 2022
tarihleri içindir ve 4 ( dört ) günlüktür.

Madde 4_ lDARENİıt yÜrÜıvıı_Üı_Ürı_enİ
ldare, yapıtac_ak bütün işler için gerekli elektrik enerjisini sağlayacaktır. Ayrıca

etkinlikler sı rası nda Güven lik ted birlerini alacaktı r.

Madde 5-ÖDEME YERİ VE şARTLARıSes, Ve Sahne Temini Kiralama Hizmet Alımına ilişkin ödeme, hizmetin
tamamlanmaslna müteakip uşak Üniversitesi strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından Cumhurbaşkanlığınca vize edilen ayrıntıİı finansman programı 

- 
(AFğ)

çerçevesi nde h izmet tamam land ı ktan son ra yap ı lacaktı r.

Madde 6_ DıĞER HUSUSLAR
İdare 24 saat öncesinden haber vermek koşulu ile hizmeti almaktan vazgeçme

hakkına sahiptir.

ij< §artname 7 (Yedi) madde ve 3 rettir.



SES VE SAHNE sisrnıvıi xinaı,anra HizvıBT ALIMI
sözrnşvıE TAsARIsI

Madde 1 - Sözleşmenin taraflarr
Bu Sözleşme, bir tarafta i_lşak Üniversitesi Sağlık. Ki.ilti.ir ve Spor Daire Başkaı-ılığı

(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..... ..... (bundan sonra

Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazı|ı şartlar dahilinde akdedilmiŞtir.

Madde 2 -Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin

a) Adı: Uşak ['Iniı ı.rsilcsi Sağlık. Kiilti.ir vc Sü-ıor Dairc t}aşkaırlığı

b) Adresi: izırıir yolı-ı 8. Kıı-ı l}ir Lıylıil Kaırrpıısı-ı 641()0-Merkez/LJŞAK
c) Telefon numarası:O 276 221 22-09

ç) Faks numarası:0 2]6 221 2210
d) Elektronik posta adresi(varsa) : sa1 i ı-ıal ı-ııas k s |rı) ıı sak. cd ı,ı. 1 r

2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No: ..

c) Vergi Kimlik No: ..

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi : ......
d) Telefon numarasl:
e) Bildirime esas faks numarası: ..

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

2.3. Her iki taraf, 2,I. ve 2,2. maddelerinde belirtilen adreslerİni tebligat adresi olarak

kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikÇe, en

son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4.Taraflat,yazı|ıtebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veYa

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- İş tanımı
4.1.Sözleşme konusu işı Ses ve Sahne Sistemi Kiralama Hizmet Alımı
Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli
5.1. Bu sözleşmenin toplam bedeli (KDV hariç) " "dır,
Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedelİne dahİldİr.

iıgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi; sözleşme bedeline dahil olmaYıP
g<nv Tevkifatİ ve Ödemele.e ait Damga vergisi kesildikten sonra) İdare tarafindan

Yükleniciye ödenecektir.
Madde 7 - Sözleşmenin ekleri
7.1. Teknik Şarİname, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parça§ olup, İdareyi ve

yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Teknik Şaıtnamedeki hükümler arasında

çelişki veya farklılık olması halinde, Teknik Şartnamede yer alan hükümler esas alınır.

z.İ. sozüeşmeyi oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

a) Teknik Şartname,
b) Birim Fiyat Teklif Cetveli
c) Sözleşme
Madde 8 - Sözleşme süresi
8.1. İşin başlama tarihi: 24.05-2022
8.2. İşin bitiş tarihi: 01.07 .20?2
Madde 9 _ İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
9.1. İşin yapılma yeri: t-lşak [lı-ıiı,ersitesi Yerlcşkesi
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9.2. (8.1.) ııaddesiııde beliı,tileır tarilrtc işe başlaıracaktır.

Madde 10 - Tcminata ilişkin hükümler
l0.1" Kesin teıırinat
t0.1"1. Ytiklenici bu işe ilişkiıı
l0.2. kesin teminat ve ek lresin teminırtın geri verilmesi:

l0.2.1. Taalrlıiidiiıı. teknik şartı]aıne, biriıı-ı fiyat teklif cetveli ve söııleŞme hiiküı-ıılı:riıre

Llyglln olarak yeriıre getirildiği ve yiiltleıriciı-ıin bu işteıl dolayı idareye l-ıerlraırgi bir borcuırı-ıı-ı

oi n-ıadı İiı tespii ecli l di L<teır Sollra" Y tik leni c iye i acle ecli l ec ekti r.

l0.2.2. yLikleıriciıriı-ı bu iş ırccleniyle lclareye ve Sosyal Güvenlik Kı-ıruıııuıra olaı-ı

borçları ile ücret ve iicret sayılaır öclen"ıelerdeır yapılan kanrıni vergi keı;intilerilrin hizrı-ıetin

kabu1 l.arihiıre ltaclar öcleırırreıı,ıesi durı-ırıruırda protesto çeltı-ı-ıeye ve l-ıükün-ı alırraYa gerek

l<alırraksızııi kesiır ,e ek kesiır teır-ıiırat paraya çevİiıerek borçlarııra karŞıhk ııralrsuP edilir, varsa

kalaırı'Yiikleıriciye iade ecli lir.
10.2.3. Yukarıclaki lrtiktiıırlerc görc ı,ııal"ıstlp işleırri yapllırıasııra gerek btılunırıayaı'ı

lrallercle; kesin l-ıesap ve kabı_ıl tutanagİıııır oıraylanır-ıersınclaıı itibareıı iki Yı1 iÇiıicle iclareı-ıiıı

yazı|ı Ltyarlslna ı.agıı.ıen talep edilnrc,,ıJsi nedeniylc iacle ecJileı"ıreyeıı kcsin temiııert rnektı,ıPları

hiikiiırısüz kalır ve cliizenleyen baırkaya iacte ecliıir. '[eı-niı-ıat nrektubı-ı dıŞındaki teminatlar

siirenirı bitiminde Haziıreye gelir kaydedilir,
10..}. Her ıre suretle oltırsa olsuı-ı, iclarecc alınaır tcırıiıratlar l-ıaczedileı-neZ Ye iiııeriıre

ilrtiyati tedbir koırulamaz.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
l1.1. Sözleşnre bedeli (ilave işler nedeıiiyle

dalıil) teknik şaftnan,Ie. biriırı 1iyat teklif cetveli ve

ilişkin hiiküıııleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda

ıneydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel

sözleşırreırin lratalı, kılsurlu ve eksik işlere

öırgtİrtilen plaır ve şartlar çerçevesinde

ödenecekti
a) Ses ı,c Sahne Sistcıni Kiralamıı Hizınct Alıınının teknik Şaıtname, birim fiYat

teklif cetveli ve ,tıri.şrr. uygun olarak tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından

kesilecek f'atura mukabili Uşak Universitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca

cumhurbaşkanlığı strateji ,. dtıtç. Başkanlığınca belirlenen ayrıntılı finansman programl

çerçevesinde tek seferde ödeme yapılacaktır,
||.2. yüklenici yapılan İş. ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin Yazı|ı \zni

olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez,

Madde 12 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir,
Madde 13 _ Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartlar
13.1. Yiıkı.ni"i, gerek sözleşme siiresi, gerekse ızalılan süre içinde, sözleşmenin

tamarnen ifasına kadar, Ğrgi, ıesim, harç ve ben7eri mali yükümlülüklerde. artıŞa gidilmesi

veya yeni mali ytıı.ti.nıtiıİklerin ihdasİ gibi nedenlerle fıyat farkı verilmesi talebinde

i ş le r i ç iıı fi yat I'arkı hesap lzınırr ayac aktır,

ilişkin esas ve usullerde sözleşıne inrzalaırdıktaıı

sonra cleğ,işiklik yapılanraz.
13.4. idarece lriznıetiıı sözleşıı-ıe siiresindeır önce soıılandırılması lralinde Yük,leniciı-ı

sözleşme ve tekı-ıik şart,ra,rıe lrülrliırıleriı-ıe Lıygun olarak yapmış olduğu lrizmetiı,ı bedelini öder,

Madde 14 _ Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları
14.1. Bu işt. uİt yüıklenici çalıİtırılnrafacak ve işlerin taırıaırıı Yüklelriciniıı keırdisi

tarafı ı-ıdaır yapı lacaktır.
Madde 15 - Cezalar ve sözleşmenin feshi

1 5. 1. İdare tarafıı,ıdarı ı_ıygtılanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

btıluı-,ıaınaz.
13.2. Bu sözleşırre kapsaıırıı-ıda yapılaı-ı

13.3. Sözleşrı-ıede yer alaır fiyat f'arkına
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15.1.1. Teknik şartname, biriın fiyat teklif cetveli ve sözleşmede belİrtİlen hususlarla

ilgili her bir aksilik için sözleşme bedeliıı den "l, 5 oranında ceza kesilir. Idare tarafindan

kesilecek cezan|ntoplam tutarı, hiçbir duruıırda, sözleşme bedelini geÇmeyecektir.

15.|,2. Yüklenicinin taahhtit ettiği hizmeti yerine getirmemesi halinde (Teklİf edİlen

bedel) sözleşme bedeli tutarı kadat cezai müeyyide uygulanır.
l5.2. Yukarıda belirtilen cezalar yükleniciye firmaya tebliğ edilmesine müteakiP 7

(yedi) gün içerisinde Üniversiteııin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yüklenici

fi rma tarafindan yatırılır.
15.3 Yüklenici, firma taahhüdünü yerine getirmediği takdİrde, İdare tarafindan l-ıİzır-ıet

başka bir firmadan tedarik edilir. Yeni lıizı-ı-ıet alımında fıyat farkı oluşursa aradaki fark

taahhüdünü yerine getirmeyen firmaya rüçu edilir.
Madde 16 _ Muayene ve Kabul Komisyonunun görev ve yetkileri
16.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği UŞak

Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık. Ki.ilti"iı r,e Sııcıı, Dairc l}aşkaı-ılığıııcır görevlendirilen komisyon

aracılığıyla denetlenir.
Madde 17 _ Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
17.1 Scs ve Sahıre Sistcmi Kiralama Hizmct Alımında kısmİ kabul yapı|amaz.

|7,2. Sözleşnıe konusu iş tanramlandığında Yüklenici, işin teslim alınmasr kabul

işlemlerinin yapılması için idareye (tJşak lJı-ıiversitcsi Sağlık Ktiltiir r,'c SPiır Daire BaŞkııı]lığı

iznıir yoltı tl. Kıı-ı t}ir Iı1,1i.il Kııı-ırpı_ısı.ı (,ı4l()0-Meı,kczltJŞAK)adresine başvuracaktır.

17.3. Yükleniçi, işin teslimi için teknik şartname, birim fiyat teklİf cetvelİ ve sözleŞme

hükümlerince üzeriııe düşen yükümlülükleri yerine getirmemesİ nedenİyle oluşan zarardan

sorumludur.
Madde 1S - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasr
1s.1. iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.

18.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:
18.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele iliŞkin

sorumlulukları
19.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele İlİŞkin

sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici htikümleri ÇerÇevesinde
yükleniciye aittir.

Madde 20 - Sözleşmede değişiklik yapılması
20.|, Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinİn karşılıklı olarak

anlaşması l<aydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri ile tarihi,
b) işin siiİesinden önce yapılmasl veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreYe

uygun oİarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değiŞiklik YaPılabilir.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişİklİk yapılamaz ve ek sözleŞme

düzenlenemez.
Madde 21 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
21.1. yüklenicinin taahhüdüırü tekırik şartname, birim fiyat teklİf cetvelİ ve sözleŞme

hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halİnde ayrrca protesto çekmeye gerek

kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
2|.2.idare. §", n. Sahne Sistemi Kiralama Hizmet Alımından 24 saa1 önceden haber

vermek koşuluyla vazgeçebilir. Bu durumda yüklenici firma fesih nedeniyle herhangi bir hak

talebinde bulunamaz.
Madde 22 - Yüklenicinin tazmin sorumluluğu
22,|. yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmaYan

malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarlm hatası, uygulama yanlıŞlığı, denetim
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eksikliği. taahlıüdtin teknik şartııaı-ııe, biı,iı-ıı fiyat teklif cetveli ve sözleşn-ıe

olarak lerine getirilırrenresi ve beırzeri ııedenlerle ortaya çıkan zarar ve

soruıııluıdur.
Madde 23 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek

hükiiırılerine uygul1
ziyandaır doğrı;daır

parça gibi destek

hizmetlerine ait şartlar
23,1. ses ve sahne sistemi kiralama Hizmet Alımından kaynaklanan üçüncü

şahıslara verilecek tdlm zarar ziyanve sorumluluklar yükleniciye aittir,

Madde 24 - Garanti ile ilgili şartlar
24.|. Bumadde boş bırakılmıştır,

Madde 25 - Diğer hususlar
25.1. T.eknik Şartı-ıaı-ı-le ve biriır"ı fiyat tekli1' cetvelinde belirtileır hususlaı' sözleŞnıeniıl

ekidir.
25.2. Sözleşırıe stiı,esi

ilgili İş Sağlığı ve Gtivenliği
içerisinde ses ve sahne sistemi kiralama Hizmet Alımıyla
I\ievzuatına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi yüklenici

doğabilecek her tiirlü anlaşmazlığın

firnıaya aittir." "'-'J 
zi.ı. ioa.e. Uşak.ta öğrencilerirı araçlara biıieceği ve iıreceği yerleri değiŞtirme hakkına

salrip cıltrca.ktır.

Madde 26 - Anlaşmazlıkların çözümü
26.1.t}tısözleşn-ıeveekleriı-ıinrıygı-ılaılırrasıı-ıdaır

çöztimiiı-ıdı,: ı.ı,ıal-ıken,ıeleriveicreıdaireleriyetkilidir.
Madde 27 - Yürürlük
27.1,Rtısözleşme taraf-larca iır-ızalaııdığı taril-ıte yiirürliiğe girer,

Madde 28 - Sözleşmenin imzalanması
28.1. Bu sözleşır-ıe' ı-ıracldecleır ibarct oltıp, İclare ve Ytikleı-ıici taratlııdaı-ı tan-ı olarak

okunı_ıp aırlaşılchktan soılra 1arihiırcle bir ıitislra olarak inrza altıı"ıa alınmıŞtır,

;,;,;,, i.lııre" y1ikleıriciıriıı talebi haliı,ıdc sözlcşn-ıeırin "aslııla uygun idarece oı-ıaYlı suretiı-ıi"

dLizeırleyip Yiikleıriciye verecektir,

idare
yükleıiici
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