
1- lhaleyi Yapacak KurumAdl : ortahisar llçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi : Çarşı MahallesiK.Maraş Cad. no:53 Ortahisarffrabzon

B) Telefon ve Faks Numarası : 0 46220204 04 - 0462 300 06 06

C)ElektronikPostaAdresi : ortahisar6'1@meb.gov.tr

2- ihale Konusu : Banka Promosyon lhalesi Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin
Bankalarca ödenmesinde konusunda yürürlükteki 05 Ağustos 2008

/ 18 3-3- YasalDayanak sayılıve 'l0 Ağustos 20,1O/ 17 sayılı
Başbakanlık Genelgeleri ve Muhasebat Tebliği

3-ihale Usulü : Açık Artırma Usulü

4- lhalesi Yapılacak Kurum ve Okullar: Plt.Ahmet Canbali Anadolu Lisesi,Trabzon 15 Temmuz
Şehitler Anadolu Lisesi,Affan Kitapcıoğlu Anadolu Lisesi,Tevfik Serdar Anadolu Lisesı,Kanuni
Anadolu Lisesi,Gazi Anadotu Lisesi,Bedri Rahmi Eyüboğlu Ilkokulu/ortaokulu,Yavuz Selim
lıkokulu, Hızırbey Üıku iıtoruıu,Teüikbey Anaokulu, H üseyin HüSnü Aker Anaokulu,Kaan
Dinler Anaokulu ve Çukurçayır Minik Adımlar Anaokulu maaş ödeme ihalesi yapılacaktır.

S-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 492
6-Kurum Personelinin Aylık NakitAkışı : 2,57'l .305,08TL

7-Promosyon lhalesi Toplantı Yeri : Ortahisar llçe Milli Eğitim Müdüdüğü 8 nolu oda

8-Promosyon lhalesiTarih ve Saati :0510412019 Cuma Saat: 10:0O

Banka Promosyonu ihale Komisyonu 2210312019 cuma günü saat 14,00 da yaptlğ ltoplantlda,
Banka Promosyon lhalesinde uygulanacak kriterler Ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen

tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplant|slnln yapllmasına, ihalenın Kapalı Zarf ve Açık Artırma

Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon lhale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde
yayınlanmaslna, ilgilibankalara Banka Promosyon ihalesi Davet Mektubu Verilmesine kararvermiştir.

Banka Promosyon lhalesinde uygulanacak kriterler;

1- Banka Promosyon lhalesinde ektekişartnamede belirtilen şartlaresas alınarak yapılacaktır,

2-Banka Promosyon lhale şartnamesi ve diğer belgeler www.ortahisar. meb.gov.tr adresinde
görülebilir.

3- Ekonomik açıdan en avantajlıteklif KapalıZarf veAçıkArtırma Usulü ile belirlenecektir.

4-Teklifler en geç 04.04.2019 Perşembe günü saat 16:00'a kadar ortahisar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü 8 nolu odaya banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecektir,

5- Bankalar kişi bazında ( personel başına ) teklif verecek olup, verilecek itk tekliflerden kişi başı üç
y tlık toplam 1 .550 TL(BinbeşyüzelliTürklirası ) ve üzerindekiler değerlendirmeye alınacaktır. Bu
tutann altında teklif veren bankalann teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Turlara kalan
bankaların açık art|nm tutarı her tur için 10 TL ve üzerinde olacaktır. Turtarda en yüksek teklifi veren
banka ile sözleşme imzalanacaktır.

BANKA PRoMosYoNu iHALE KARAR|VE |LANl

oRTAHisAR iLçE ııiı-ı-i eĞiriıı ııüoünı-üĞü
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GENEL ŞARTLAR

1) Kurumumuzun tüm birimlerinde toplam 492 çalışan bulunup yıllık nakit akışının
(maaş, ikramiye, sosyal hak ve yardım, ödemeler ve diğer ücretler) yaklaşık 2,571,305,08-TL olarak
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2) Protokolün süresi 3(üç)yıldır. (15 Mayıs nlg14 May's N2\

3) Kurumumuzun promosyon tekliflerinin, personelin resmiveyayıllık izinlerinde ve yaz tatillerinde
işlem yapma konusunda slklntl çekmeyeceği yaygın servis ağl bulunan bankalarca VeriImesi esastlr.

4) Protokolde belirtilen promosyon miktarlnın dağltlml; ilk maaş ödemesinin yapllacağı,1 5 Mayıs 2019
tarihinden itibaren 14Mayıs2022larih ine kadar olan süreyi kapsar, Kişi başına düşecek promosyon

miktarının hesabında Protokolün imzalandığ ıtarihtekimaaş alan personelsayısıdikkate alınır.
5)Bankatarafından ödenecek promosyon miktarl, personelad ına açllacak hesaba protokolün
imzaland ığ ıtarihitakipeden llk maaş ödemesinden sonra 10-'15 iş günü içerisinde peşin ve eşit
miktarda yatlrIlacaktır. Anlaşma yapıld ığltarihten sonraanlaşmayataraf kurumaaçlktan atama, ilk
defaatama, yerdeğiştirme, naklen atama yoluyla atananlar ile aylıksız izinden dönen personele sözleşme
bitim tarihine kadar olan süre için hesaplanan promosyon tutarları kıstelyevm üzerinden Ocak ve
Temmuz aylarında olmak üzere okullar tarafından verilecek toplu liste halinde yılda iki ödeme
yapılacaktır.

6)0rtahisar llçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin maaş ödemelerı her ayın 1 5'inden iki iş g ünü

önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarlnı aktarılır, Banka bu ödemeleri her ayın 1s'inin
başladığı gece 00:0'l'den itibaren personel hesaplanna aktararak hesap sahibi personelin kullanımına
hazür hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise (ikramiye, sosyal hak veya yardım ödemeleri,
harcırahlar, memur sosyal denge ödemeleri,ek ödemeler ve diğer ücretle0, en geÇ banka
listesinin/EFT'nin yapıldığ ı günü izleyen gün hesap sahıbi personelin kullanımına hazır hale getirilir.

7) Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, sosyal izin, askerlik, emeklitik vb.)kurum ile geçici veya
daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir surette banka tarafından ödenen promosyonların
iadesi istenmeyecektir.

8)AnlaŞma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arlza Ve para bitiminde durumun bankaya
bildirilmesinden itibaren en klsa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamlnl sağıamak
zorundadır.

g)Anlaşma yapIlan banka; anlaşma süresince ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesiyenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanllmaslndan dolayı ortahisar ilçe Milli EğitimMüdürlüğü personelinden yllllk kart ücret iyle internet bankacılığı,telefon bankaclll ğı veya ATMaracılığıyla gerçekleştirilen havale işlemlerinde n ve persone|in bankadakı hesaplarından anlaşmasüresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti,i şlem masrafl,kart aidatı,üyelik ücreti vb.herhangi birücret Veya her neada|hnda o lursa olsun başkabirmasrafve/veya ücret Vb. talep etmeyecektjr
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ATM'lerden birdefada 2.000.00-TL {kibin) çekilebilmesiiçin gerekliyazılım, tan ımlamave sistem

çalışması banka tarafından sağlanacaktır.

13)Anlaşma yapılan banka Ortahisar llçe Milli Eğitim Müdürlüğü bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla
yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personelad ına vadesiz maaş hesabı açma
işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleritaraflndan yapılacaktır. Banka,

personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açmak zorundadır.

cEzAi HÜKÜ^^LER

Açık arttlrma sonunda tespit teklifini kazanan banka, protokol imzalamaya yanaşmama halinde açık
arttırma sonunda verdiğiteklifin %10 (yüzde onu)'si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

Anlaşmalı banka, yükümlülükleriniyerine getirmediğitakdirde 1 . defa yazılı olarak uyarılır. 2, defa
tekrarı halinde toplam promosyon bedelini %'l0 (yüzde onu)'u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3,

defa tekrarl halinde ise protokol tek tarafll olarak feshedilir. Şartnamede belirtilen hususlar banka
tarafından yerine getirilmediğitakdirde banka herhangibirhaktalep edemez ve davacı olamaz,

Anlaşma yapllan bankanın, ortahisar'da faaliyet gösteren şubelerin herhangi bir nedenle kapanmasl
halinde protokolkendiliğinden sona erer. En az birayewelinden habervermeksuretiyle, taraflar
karşılıklı anlaşarak protokolü sona erdirebilirler. Bu durumda taraflar hak iddia edemez.

Banka anlaşma halinde protokol ile üstlendiği iş|eri Müdürlüğümüzün yazılı izni olmaksızın tamamen

Veya klsmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her sorumluluğu bankaya ait olmak üzere
ortahisar llçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihtarve protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirir. Bu

durumda banka Müdürlüğümüzden herhangi bir hak talep edemez.

Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartlan yerine getirmekle yükümlüdür. ihtiyaç halinde

taraflaröncelikle kendiaralannda görüşerek sorunu çözümler. Çözümlenememesihalinde Trabzon
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

oiĞrn rıürüı*ı-ın

Banka, protokol ve eklerinden doğan damga vergisi ile ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine

ait hertürlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup protokolden önce vergilerin
yatırıldığını gösterir makbuzları kurumumuza ibraz etmek zorundadır.

Komisyon banka promosyonuna ilişkin oturumu hiçbirgerekçe göstermeksizin yapmamaya, yapılmış
olan ihaleyi iptal etmekle yetkilidir... ./03/2019
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