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Telefon

Faks

Yetkili Kişi

E‐Posta

Bilgi / Referans

Sayın ………..;
Firmamıza olan güveniniz ve teklif talebinizden dolayı teşekkür ederiz.
Yapılmasını istediğiniz işler ile ilgili çalışmamız ekte verilmiştir. Teklif şartlarında mutabık iseniz lütfen teklifi onaylayarak
tarafımıza onay bilgisini dönünüz.
Teklif değerlendirme aşamasında, teknik bilgi veya teklife ilişkin sorularınıza çözüm bulmaktan memnuniyet
duyarız.
Firmamız hakkında daha fazla bilgiye www.bilgeteknikkontrol.com sitemizden ulaşabilirsiniz.
Teklifimizin olumlu karşılanacağını ümit eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla
Fatma UZUN
Planlama ve İdari İşler Sorumlusu
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FİYATLANDIRMA
No

Cihaz & Ekipman

Periyod

Kontrol Sayısı

Adet

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

2

Toplam
Tutar

İLAVE AÇIKLAMALAR


Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
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SÖZLEŞME:
1. HİZMETİN KAPSAMI:
25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği" kapsamında yukarıda listelenen kontrollerinizin gerçekleştirilmesidir.
* İşaretli olan maddeler akreditasyon kapsamı dışındadır.
2. HİZMETİN İFASI:
İlgili yönetmeliklere göre; iş ekipmanlarının belirtilen teknik özelliklerini karşılayıp/karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik
literatürlerde yer alan kriterlere uygun olup/olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Yapılan kontroller raporda tespit edilen hususlar yalnızca
cihazın kontrolünün yapıldığı tarihteki ve andaki mevcut durumunu gösterir, kontrol ve test sonucunun esas verileri test süresi içinde
geçerlidir. Raporda kullanılan bütün teknik ve kullanım şartları verileri firma tarafından beyan edilmiştir. Kontrol sonrası yapılan
müdahalelerden, değişikliklerden, yönetmelik ve standartlara göre kullanılmamasından, eksiklerin ve uygunsuzlukların giderilmemesinden,
gerekli bakım ve onarımların zamanında yönetmelik ve standartlara göre yapılmamasından, yetkisiz müdahalelerden, ekipmanın yer,
çalışma şartları, operatör ve teknik özellik değişikliklerinden kaynaklı doğacak her türlü uygunsuzluk ve olumsuzluktan kontrol uzmanı ve
kontrol firması sorumlu değildir.
Sahada ekipman ile ilgili tespit edilen eksiklikler, uygunsuzluklar raporlanarak müşteriye teklif ve sözleşme formunda tanımlanan şartlarda
gönderilir. Bu kontrollerin gerçekleştirilmiş olması müşteriye kesinlikle uygun, kusursuz, kullanılabilir vb. manaya gelebilecek bir raporun
verileceği anlamına gelmemektedir. Raporun olumlu olmaması ve uygunsuz maddeler barındırması müşterinin hizmetin ifası ile ilgili
yapacağı ödeme üzerine kesinlikle bir etkisi yoktur. Müşteri firma kontrolü yaptırarak bunu kabul etmiş olur.
Raporlarda belirtilen eksikliklerin teklif formunda tanımlanmış zaman aralığında müşteri tarafından düzeltilmesi, tamamlanması ve
eksikliklerin giderilmesi durumunda tamamlayıcı kontrol yapılarak rapor revizyonu gerçekleştirilir.
TK: Yeniden muayene (tamamlayıcı kontrol) bedeli ilgili ekipmanın ilk muayene toplam bedelinin en az % 50’si olarak ücretlendirilecektir.
3. RAPORLAMA/SERTİFİKA DÜZENLEME:
Kontrol raporunun 7 iş günü içinde hazırlanması hedeflenir ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e‐imzalı olarak Bilge Teknik
Kontrol yazılım programı müşteri girişi bölümüne yüklenir rapor yüklendikten sonra yüklendi bilgisi müşteri tanımlı mailine düşer, müşteri
buradan kendi kullanıcı adı ve şifresi ile raporlarını, iş emirlerini inceleyip indirebilir, kaydedebilir veya çıktısını alabilir. Bunun dışında
müşteri özel isteği olduğu taktirde rapor kopyaları ıslak imzalı olarak da kargo yoluyla gönderilir. Kargo ücreti müşteriye aittir.
Kargoda meydana gelebilecek gecikme ve kayıptan Bilge Teknik Kontrol firması sorumlu değildir. Raporlar her bir kontrol için 1 (bir) nüsha
olarak düzenlenmektedir
Raporda bulunan karekod ile raporun doğruluğu teyit edilebilir. İmzasız ve onaysız raporlar geçersizdir.
4. KONTROL PERİYODU
Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirtilmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık
ve kriterlerle yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları,
kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek
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aralıklarla yapılır. Firma tarafından risk değerlendirmesi ve belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*)
dışında bir yılı aşmaması gerekir. (*İş ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şatları Yönetmeliği Ek‐III madde 1.4)
Bilge Teknik firması, risk değerlendirmesi yapılmamış kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol aralığını 3 ay olarak tavsiye
etmektedir. Müşteri bu konuda bilgilendirilir ancak yine de müşteri 3 ay olarak tavsiye edilen bu talebe olumlu veya olumsuz yanıt
vermezse talebin 12 ay olmasını istediği kabul edilir ve teklif bu şekilde düzenlenir.
5. SORUMLULUK :
5.A Müşterinin Sorumlulukları;


Teklif ve Sözleşme formunun kaşe ve imza olarak onaylanıp Muayene Kuruluşuna geri iletilmesi.



Kontrolleri

yapılacak

ekipmanlar

için

randevu

verilmesi

ve

müşteri

muayene

hizmetinin

gerçekleştirilmesi

için

www.bilgeteknikkontrol.com web sayfasında yer alan veya kendisine mail olarak gönderilen "T.02 Periyodik Kontrol Öncesi
Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar Talimatı " nda belirtilen hazırlıkların gerekliliklerini eğitimli teknik personel tarafından yerine
getirilmesi.


Kontrol hizmetlerini yerine getirecek olan teknik personelimize işletme içerisinde refakat edecek ve kontrollerde yardımcı olacak
en az bir teknik personelin hazır bulunması.



Kontrolü gerçekleştirilecek cihaz ile ilgili cihazın çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olan bu konuda yetkin personelin bulunması
(kazan operatörü, kompresör sorumlusu, forklift , vinç operatörü vb.)



Yangın tesisatı kontrolleri için bakım firması ve/veya montaj firmasının kontrollerde hazır bulunması.



İş emri formlarına yetkili bir personelce imza atılması.



Müşterinin çevre güvenliği ile ilgili tedbirleri alması, firmaya ait özel tehlikeler varsa bunların kontrol uzmanlarına söylenmesi.



Kontrolü yapılacak tüm cihazların bulundukları mahallerin açık olması, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrol raporlarını içeren
dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması.



Kontrolü yapılacak cihaz, ekipman ve sistemlerle ilgili verilecek bütün teknik ve özel bilgilerin doğru olarak verilmesi



Periyodik teknik kontrolleri yapılacak ekipmanlara ait önceki döneme ait kontrol raporları, bakım onarım kayıtları, kullanma
talimatları, montaj kılavuzu vb. dokümanları Bilge Teknik Kontrol tarafından talep edilmesi durumunda beyan edilmesi.



Müşteri teklif öncesi, Kaldırma ve iletme araçları ile basınçlı kaplar için hazırlanmış Risk Değerlendirme formunu Bilge Teknik
firmasına vermesi gerekmektedir. Risk Değerlendirme formu hazırlanmamış ise Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrol
periyodu 3 ay olarak tavsiye edilmektedir. Müşteri bu konuda olumlu veya olumsuz bir talep iletmediği taktirde kontrol
periyodunu 12 ay olarak istediği kabul edilecektir.



Muayene kuruluşu, sözleşme yapılmış hizmetin ifası kapsamında kontrol uzmanlarını sahaya göndermesine karşın müşteri
kontrolden vazgeçer veya herhangi bir sebepten dolayı bu kontrollerin başka bir zaman diliminde yapılmasını isterse Bilge Teknik
firmasının belirleyeceği servis ücretini karşılamayı kabul eder.



Türkak gerekli gördüğünde müşterileri istediği zaman ziyaret etme hakkına sahiptir.



Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi



Firma sahada görev alacak kontrol uzmanlarına ait SGK dökümleri, sağlık raporları, eğitim sertifikası vb. dokümanları kontrolden en
az 1 gün önce talep etmelidir
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5.B Bilge Teknik Kontrol’un Sorumlulukları;


Müşteri ile belirlenmiş olan kontrol tarihinde ve saatinde Muayene Kuruluşunun yetkili kontrol uzmanlarının tesiste hazır
bulunması. Herhangi bir problemden dolayı kontrolün yapılamaması veya ertelenmesi durumunda müşteriye önceden bilgi
verilmesi.



Müşterinin saha alanına Muayene Kuruluşu kontrol uzmanları dahil olduğunda ilgili iş emri ve istenildiği taktirde SGK, eğitim vb.
kayıtlarının firma yetkililerine iletilmesi.



Kontroller sırasında “T.03 İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatına” ve varsa firma güvenlik talimatlarına uyarak kontrollerin
gerçekleştirilmesi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol işlemleri sırasında edinilen bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesinin
taahhüt edilmesi. Telif ve patent haklarının korunmasının sağlanması.



Muayene kuruluşunun muayene faaliyetlerini uygulanabilir durumlarda, yasal mevzuat şartları, belirlenmiş muayene kriterleri ve
ilgili standartlara uygun şekilde ve gerekli teçhizatlar la yapacağının taahhüt edilmesi.



Kontrol uzmanı, ön hazırlıkların yapılmaması, güvenli test ve kontrol ortamının bulunmaması, saha ve kontrol edilecek ekipmanda
güvenlik zafiyetlerinin bulunması, hastalık, pandemi vb. genel sağlık problemleri bulunması durumunda kontrolü yapmama veya
daha sonraya erteleme hakkına sahiptir.



Bilge Teknik Kontrol tarafından yapılan periyodik teknik kontrol faaliyeti Mesleki Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınmıştır.
Teminat bedeli bu sözleşmenim genel şartlar bölümünde tanımlanmıştır. İlgili yönetmelikler, standartlar ve imalatçının belirlediği
kriterlere göre bakım ve sürekli kontrollerin firma tarafından eğitimli, yetkili teknik personel veya anlaşmalı bakım firması
tarafından düzenli olarak yapılmalıdır. Bu faaliyetlerin eksikliğinden doğabilecek, kaza, zarar, iş gücü kaybı, makina, teçhizat,
hammadde, yarı mamul, mamul, maddi ve manevi kayıplarından sorumlu değildir.

6. ÖDEME:
Alınacak hizmete ait ödeme, sözleşmenin imzalanmasına müteakip kontrol faaliyetinden önce teklif tutarının toplamı bedeli sözleşmede
belirtilen banka ve hesap numarasına yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra kontrol faaliyeti gerçekleştirilir ve raporlanır.
Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti.
Kuveyt Türk Bankası Beylikdüzü E‐5 Şubesi (230) IBAN: TR09 0020 5000 0911 0383 1000 01
Muayene sırasında, başvuruda bulunulan ve teklif formunda tanımlanmış ekipmandan farklı tipte olan ekipmanlar için ya da ekipman
sayısında artış veya azalış söz konusu olduğu durumlarda müşteri firma tarafından yetkilendirilmiş refakatçiye bilgi verilir ve onay istenir,
gerekirse Bilge Teknik yetkilisine de bilgi verilerek onay alınır ve kontroller gerçekleştirilir. Oluşan farklılıklar iş emri formuna kayıt edilir.
Cihaz, Ekipman farklılığı veya ilave cihazlardan dolayı oluşan ücret farkı faturaya yansıtılır.


(Not 1: Karşılıklı mutabakat ve sözleşmede yazılması koşuluyla kontrol tarihinden 10 gün sonra teklif tutarının toplamı bedeli
sözleşmede belirtilen banka ve hesap numarasına yapılabilir)



(Not2: Ödeme, çek veya vadeli yapılacaksa ödeme planı, vadesi ve şekli karşılıklı mutabakat ile belirlenip bu sözleşmede
“Fiyatlandırma” başlığının altında “ İlave açıklamalar” bölümüne yazılarak kayıt altına alınır.)

Herhangi bir koşul değişikliği durumunda fiyat oranlarını değiştirme hakkı Bilge Teknik Kontrol tarafından saklıdır. Bütün yükümlülükler
şirketin genel cari koşullarına tabidir, talebe göre gönderilebilir. Ödeme koşulları ile ilgili herhangi bir sorun veya soru ile karşılaşılması
durumunda, Bilge Teknik Kontrol ile iletişime geçilebilir.
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7. GEÇERLİLİK:
Bu sözleşme müşteri tarafından imzalanıp Bilge Teknik Kontrol' e geri gönderilmediği sürece teklif hüviyeti taşır
İşbu teklif taraflarca imzalanmasıyla sözleşme niteliği taşır ve yürürlüğe girer.
Teklif 1 ay süre ile geçerlidir. Bu süreyi geçen teklifler için Bilge Teknik Kontrol tekrar revize teklif hazırlama hakkına sahiptir.
Tamamlayıcı kontroller için ön görülen süre “Endüstriyel İş Ekipmanları” için 1 ay, “Elektrik Kontrolleri” için 2 aydır. Tanımlanmış bu zaman
dilimi içinde müşteri eksikleri giderip tamamlayıcı kontrol talep etmez ise daha sonra yapılacak kontroller yeni bir kontrol olarak kabul edilir
ve buna göre fiyatlandırılır. Tesisat kontrolleri (yangın, havalandırma vb.) bu uygulamanın dışındadır
8. GİZLİLİK:
Taraflar iş bu sözleşme sebebiyle aralarındaki cari faaliyete ilişkin karşılıklı elde ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi T.C Resmi Kurum ve
Daireleri hariç üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşamaz veya veremez.
9. GENEL ŞARTLAR


Firma periyodik kontrol tarihinde kontrollerini mücbir sebep beyan etmeksizin yaptırmazsa tüm hukuki sorumluluklara
katlanacağını kabul eder ve Bilge Teknik' ten hiçbir şey talep edemez.



Bu sözleşmeye konu olan ekipman ve tesisatların çalışma şeklinde veya kullanım şartlarında değişiklikler, tadilatlar, kazalar, doğal
olaylar, veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi durumlarda ve ekipman güvenliğinin montaj, kurulum şartlarına bağlı
olduğu durumlarda, ekipmanın kullanımı ve bakımlarında ehliyetli, eğitimli ve yetkin personel, operatör veya bakımcıların
kullanılmaması, bakımlarının zamanında ilgili standart ve yönetmeliklere göre uygun şekilde yapılmaması ve kayıt altına
alınmaması durumunda, ekipmanın el değiştirmesinde, cihazda imalat değişikliği yapılması, üzerinde yük diyagramları kapasite
bilgilerinin olmaması, elektrik ile ilgili güç kullanım değişikliği, ürünün kontrol edildiği bölümden başka bir bölümde kullanılması,
başka firmaya verilmesi veya kiralanması durumunda, ilgili yönetmelikler, standartlar ve genel kabul görmüş teknik uygulama esas
şartlarına uyulmaması, tavsiye edilen kontrol sürelerine uyulmaması durumunda oluşabilecek maddi ve manevi kayıplardan
sorumlu değildir ayrıca verilen periyodik teknik kontrol raporu da hükmünü yitirir.



Firma muayeneye konu olan ekipman ve tesisatlar veya bunları etkileyen faaliyetler ile ilgili yasal zorunluluklar konusunda Bilge
Teknik' i bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder.



Bilge Teknik Kontrol tarafından yapılan periyodik teknik kontrol faaliyeti sırasında oluşabilecek maddi kayıplar için müşteri adına
kontrolü yapılan ilgili cihaz, ekipman veya tesisatın teklifte belirtilen kontrol bedelinin max.5 katı değerinde Mesleki Sorumluluk
Sigortası ile teminat altına alınmıştır.



Kontrolü yapılacak cihaz, ekipman, tesisat veya elektriksel noktalar firma tarafından belirlenmekte ve bu çerçevede teklif
oluşturulmaktadır. Firma tarafından belirlenen, gösterilen ve muayene sonucunda etiketlenen noktalar kontrol edilmiştir. Kontrolü
yapılmayan cihaz, ekipman, tesisat ve elektriksel noktalara etiket veya sticker yapıştırılmamıştır, kontrol edilmeyen noktalara
rapor verilmez ve bu noktalardan firmamız sorumlu değildir



Muayene raporlarına itiraz edilmesi durumunda, şikayet ve itirazlar www.bilgeteknikkontrol.com adresinde de yayınlanan
"P.05Memnuniyet, Şikayet ve İtirazlar Prosedürü" kapsamında çözümlenecektir.



İş bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar için İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
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TEKLİFİN KABULÜ
Bu teklifte belirtilen tüm koşulları ve atıfta bulunulan dokümanları okuduk ve tanımlanan şartları kabul etmekteyiz. Bu sözleşmenin
hazırlanmasında kullanılan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu teyit ederiz.
(Onayladığınız teklifinizi ………..@bilgeteknikkontrol.com, info@bilgeteknikkontrol.com adresine veya 0212 872 52 05 numaralı faksa
gönderiniz veya 0212 872 52 04 numaralı telefon ile irtibata geçiniz)

Bilge Teknik Kontrol
Onayı

Teklif Onay Tarihi

Müşteri Yetkilisi
Ad- Soyad

Müşteri Firma
Kaşe ve İmza

Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti.
Büyükşehir Mah. Atatürk Bulv. Güzelkent Sit.No:47 B‐9 Blok D:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 872 52 04 Faks: 0212 872 52 05 info@bilgeteknikkontrol.com www.bilgeteknikkontrol.com
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