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Sn. ……. Bey/Hanım ;
Firmamıza olan güveniniz ve teklif talebinizden dolayı teşekkür ederiz.
25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " İŞ EKİPMANLARININ
KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ" kapsamında yapılmasını istediğiniz,
periyodik teknik kontroller ile ilgili fiyat teklifimiz ektedir. Teklif şartlarında hem fikir iseniz lütfen teklifin son
sayfasında yer alan teklif onay bölümünü firma kaşeniz ve imzanız ile onaylayarak tarafımıza iletiniz.
Firmamız hakkında daha fazla bilgiye www.bilgeteknikkontrol.com sitemizden ulaşabilirsiniz.
Teklifimizin olumlu karşılanacağını ümit eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.
Fatma UZUN
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1. FİYATLANDIRMA:
…

 Fiyatımıza %18 KDV dahil değildir.
 * İşaretli olan maddeler akreditasyon kapsamı dışındadır.
 Referans ölçüm adetleri,nokta sayıları bir önce gerçekleştirilen kontrol ve rapor verilerine göre
belirlenmiştir.İlave nokta adetleri saha uygulamaları sırasında değişkenlik gösterebilir.
 Teklifin kabulü (imza, mail, telefon, fax vb yolu ile) ve işin gerçekleştirilmesi durumunda
sözleşme şartları kabul edilmiştir.
Not: Verilen adetler, ekipman tipi veya ekipman kapasitelerinde belirtilenden farklılıklar tespit edilir ise
yukarıdaki birim fiyatlar üzerinden veya liste fiyatından nihai fiyat oluşturularak faturalanacaktır.
2. HİZMETİN KAPSAMI:
İşletmenizde 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamında yapılmasını istediğiniz
elektrik teknik ölçümleri, yük kaldırma ve/veya iletme araçları, basınçlı kaplar ve tesisat kontrollerinizin
periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesidir.
3. 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 mevcut durumun tespiti niteliğindedir sahada tespit edilen eksiklikler, uygunsuzluklar
raporlanarak müşteriye teklif formunda tanımlanan şartlarda gönderilir. Bu kontrollerin gerçekleştirilmiş
olması müşteriye kesinlikle uygun, kusursuz, kullanılabilir vb. manaya gelebilecek bir raporun verileceği
anlamına gelmemektedir.
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 ilk muayene bedelinin % 50’si olarak ücretlendirilecektir.
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4. RAPORLAMA/SERTİFİKA DÜZENLEME:
Hazırlanan rapor 7 iş günü içinde firmanıza gönderilir. Kargoda meydana gelebilecek gecikme ve kayıptan
Bilge Teknik sorumlu değildir. Raporlar her bir kontrol için 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmektedir.
Periyodik kontrol raporlarının her bir ilave kopyası için ücret talep edilebilir. (Endüstriyel İş ekipmanları
raporları için 10 TL+KDV, Elektrik kontrol raporları için 25 TL+KDV)
5. 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 aralıklarla
yapılır. 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.
6. SORUMLULUK :
6.A Müşterinin Sorumlulukları;


Teknik kontrol teklifinin onaylanarak Muayene Kuruluşuna geri iletilmesi.



Kontrolleri

yapılacak

ekipmanlar

için

randevu

verilmesi

ve

müşteri

muayene

hizmetinin

gerçekleştirilmesi için ekte veya www.bilgeteknikkontrol.com web sayfasında yer alan T.02
Periyodik Kontrol Öncesi Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar Talimatında belirtilen hazırlıkların
gerekliliklerinin yerine getirilmesi.


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



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



Saha kontrol formlarının yetkili bir personelce imza altına alınması.



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.
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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 değerlendirilecektir.


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
karşılar.



Türkak gerekli gördüğünde müşterileri istediği zaman ziyaret etme hakkına sahiptir.



Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi

6.B Bilge Teknik’in Sorumlulukları;


Müşteri ile belirlenmiş olan kontrol tarihinde ve saatinde Muayene Kuruluşunun yetkili teknik
uzmanlarının tesiste hazır bulunması.



Müşterinin saha alanına Muayene Kuruluşu teknik uzmanları dahil olduğunda ilgili iş emri ve istenildiği
taktirde SGK 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.

7. ÖDEME:
Ödeme nakit/peşin olarak 10 gün içinde Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti.
Kuveyttürk Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi (230) IBAN: TR09 0020 5000 0911 0383 1000 01’na
yapılacaktır
Her hangi bir koşul değişikliği durumunda fiyat oranlarını değiştirme hakkımız saklıdır. Bütün yükümlülükler
şirketin genel ticari koşullarına tabidir, talebe göre gönderilebilir. Umarız teklifimiz sizin gerekliliklerinizi
karşılar. Herhangi bir sorunda, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
8. GEÇERLİLİK:
Teklifimiz 1 ay geçerlidir. İşbu teklif taraflarca imzalanmasıyla sözleşme niteliği taşır ve yürürlüğe girer.
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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 bu
uygulamanın dışındadır
9. GİZLİLİK:
Taraflar iş bu sözleşme sebebiyle aralarındaki ticari faaliyete ilişkin karşılıklı elde ettikleri her türlü bilgi ve
belgeyi T.C Resmi Kurum ve Daireleri hariç üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşamaz veya veremez.
10. TEKLİFİN KABULÜ:
İş bu teklif; "Teklifin Kabulü" bölümünün firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılarak onaylanması ve bir
kopyasının firmamıza ulaştırılması durumda geçerlilik kazanacak ve sözleşme yerine geçecektir.
TEKLİFİN KABULÜ
Bu teklifte belirtilen tüm koşulları ve atıfta bulunulan dokümanları okuduk ve şartlarını kabul etmekteyiz.
Ayrıca bu sözleşmenin hazırlanmasına ilişkin sağlanan bilgilerin tam ve doğru olduğunu teyit ederiz.
(Onay vermeniz durumunda teklifin son iki sayfasını kaşe ve imzalı olarak 0212 872 52 05
numaralı faksa gönderiniz veya taratıp fuzun@bilgeteknikkontrol.com adresine mail atınız.)
MÜŞTERİ YETKİLİSİNİN
ADI – SOYADI / GÖREVİ

KAŞE / İMZA/ TARİH
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