
KAFKAs üıııivrnsirgsi
BANKA pRoMosyoNu ixıı-t şınrıııervıesi

Madde 1- Kuruma ilişkin Bil8iler;

1.1. Kurumun;
Adı
Adresi

Telefon Numarası
Faks Numarası
Elektronik posta Adresi

KAFKAS Üııİvensİrrsi
Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binasl-
KARS
(474) 225 t| 7l
(474) 225 |l 73
stratej i@ kafkas. ed u.tr
Özcan KARS (Strateji Geliştirme Dai.Bşk.)İıgiıi Personelin Adı, Soyadı

ve unvanı
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli
personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- ihaıe Konusu işe ilişkin Bilgiler

z.ı. iha le konusu hizmetin;

Adl ! Kafkas Üniversitesi Banka Promosyon ihalesi

Yapllacağl Yer 1 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü senato salonu

Madde 3- ihaıeye ilişkin Bilgiler ile ihale Ve son Teklif Verme Tarih Ve saati

3.1. ihaleye ilişkin Bilgiler;

ihale Kayt Numarasl:

ihale usulü:

Tekliflerin sunulacağı Adres:

ıhale Tarih ve saati
ihalenin Yapılacağl Adres:

İhale Son Teklif Verme Tarihi ve 6ünü:

ihale son Teklif verme saati:

ihale Komisyonunun Toplantl Yeri:

riç) ödemeleri vb. her türlü ödemeleri,gereği elden öde4enler ha
// ,/ ,,,)// // ( //L ü ( q

:1
: Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan "Kapalı Zarf ve Açık

Artlrma"

: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonu Kat: 1 KARS

06/0|/202| Çarşamba günü, saat 13:00
: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu

: O6l0t/2O21 Çarşamba günü

: 13:00
: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü senato Salonu

3.2. Teklifler, ihale son tek|if verme tarih Ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. ihale son

teklif Verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alInmayacaktlr.

Madde 4- Tanımlar
Kurum: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

Birim: Kafkas Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin her birini(Sarıkamış ilçesinde bulunan okullar

hariç) (EK-1)

Personel: Protokol Kapsamlndaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)'nde yer alan birimlerde

akademik, idari, sozleşmeli, yabancı uyruklu ve işçi olarak görev yapan tüm çalışanlar,

Maaş: personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile yardımı vb. gibi

özlük haklan) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçİlere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri,

Dİğer ödemeler: Personele maaştan ayrl olarak ödenen ek ders, fazla çallşma ücreti, sabit ek ödeme, döner

sermaye, nöbet ücreti, icap ödemeleri, hastane performansl ödemeleri, Vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı
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Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak

protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürijtmek

üzere Rektörlük onayl ile oluşturulan komisyonu,
protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-l): Kurumun Protokol kapsamındaki

mevcut personel saylslnl, istihdam edildiği birimler ile tüm personel say|slnı gösteren listeyi,

Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,

istekli: ihaleye teklif Veren her bir bankayl,
promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka

tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı, (kişi

başlna 36 ayllk süre için teklif edilen tutar)

Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

Madde 5- Protokolün Kapsamı

5.1. Protokolün kapsamı; "Protokol Kapsamlndaki Birimler Ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)"nde belirtilen

birimleri ve personel sayısını kapsamaktadır.

5.2. Kurumca yapllacak diğer açlktan atamalar ve kuruma naklen geçecek olan personel protokol

kapsam lndad lr.

Madde 5- ihaleye ilişkin Genel Bilgiler

6.1. ihale, kurumun merkez akademik ve idari birim|erinde çalışan personelinin maaş, ücret ve diğer

ödemelerini kapsamaktadlr.

5.2. Kafkas Üniversitesi akademik Ve idari birimlerinde çalışan toplam 1.845 personel bulunmakta olup,

2020 Yılı ].5 Aralık itibariyle Gerçekleşen L59.274.547,OO rL.
2021 ocak ayl itibarı ile aylık nakit aklşl 15.249.7t8,oo TL. tahmini olarak hesaplanmıştır.

6.3. Protokolün süresi 3 (Üç) yıldır.

6.3.1. Protokol süresi 3 (üç) yıl olup 36 aylık ödeme süresi esas allnacaktlr.

6.3.2. Protokol başlangıç süresi 15 Mart 202]. tarihidir.

6.3.3. Protokolün bitişi tarihi 15 şubat 2024'dir.

6.3.4.Bankalar tekliflerini bu şartnameye ve ekinde yer alan teklif mektubuna uygun olarak kişi başı net

tutar (TL.) ola rak sunacaklardlr.

Komisyon en avantajlı teklifi değerlendirmesi sonucunda üst yöneticinin onayını da alarak protokolün

süresini 5 (beş) yıla kadar uzatabilecektir.

6.4. Komisyonumuz, teklifleri değerlendirirken, ulaşlm, yurt çaplnda yaygln şube ağı, ödeme noktası vb.

kriterleri dikkate almakta serbesttir.

6.s.Kurumca; personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş gnnn önce (Hazine ve Maliye Bakanlığı

tarafından nakdin geç gönderilmesi ve mücbir sebepler halinde 2 (iki} iş günü şartı aranmayacaktır.)

Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarlllr. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her

aY/^ 75 inİn başlodığı gece soot oo.o7'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

Erken ödemelerin Türkiye cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği ödemelerin zorunlu olduğu

durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecbu riyetindedir.

6.6.Banka, kurum tarafından Verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarlna ödeme yapmakla

yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatlarln doğruluğunun kontrol edilmesinde

bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadIr. Kurumca verilen talimatlardaki hata Ve eksikliklerden

dolayı sorumluluk kuruma aittir.

6.7.Banka, kurum personelinin hesaplarlna yatlrllan aylık maaşlarından icra kesintisi vb. (kurum

per5onelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazıh beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktlr. Kesinti

yapılması gereken durumlarda, kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket

edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi kurum taraflndan

yapllacaktlr.
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6.8. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Fazla çalışma ücreti, döner

sermaye, ikramiye, yotluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin bankaya ulaştığı gün hesap sahibi

personelin kullanımına hazır hale getirir.

6.9. Bonko, kişi bdşınd tespit edılen promosyon tutorını 75 Mdrt 2027 moaş ödemesi için birimler

tordİından bdnkoyd gönderilen lıstede ismı buıunan personel boz alınarak en geç 75 Nison 2027 torihine

kddar her personelin hesabıno 1 (bİr) deİada peşin oıordk hiçbir kesinti yapılmoksızın oktaracoktır.
personeıin hesabına ne kador ödemenin yapıldığı bilgisi bonka torofiındon 2 (iki) iş günü içerisinde Kdİkds

Üniversitesi Rekörlüğüne yazılı ve ayrıntılı olorok bildirmek zorundodır.

Madde 7- Promosyon Anlaşmasından sonraki Personel Hareketleri

7.1. Banka, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra, kuruma açlktan ve naklen atanan personel, ücretsaz

izinden dönen personel ile askerlik dönüşü göreve başlayan her bir personele protokolün kalan süresi baz

alınarak hesaplanan promosyon tutarı maaş aldığı ilgili birim tarafından bankaya gönderilen onaylı listelere

bağlı kalınarak listelerin bankaya gönderilmesini takip eden ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.

Ancak naklen gelen personelin, geldiği kurumdan promosyon almış olmasını halinde almıŞ olduğu

promosyonla Üniversitemiz için belirlenen promosyon arasında personelin lehine bir farklılık olması

durumunda, fark tutarl söz konusu personelin bir önceki promosoyon süresinin bitimini müteakip takip

eden ay başında hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

7.2. Protokol başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarl; kiŞi başlna

belirlenen promosyon tutarünln 36 ay'a bölünüp personelin maaş alacağı ay (protokolün bitiş tarihi esas

alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

7.3. Banka, Kurumdan ayrılan personelden ödediği promosyonun iadesini istemeyecektir. Banka, Protokol

süresince, kurumumuzun idari bağımlılığının değişmesi ve kuruluş yasas|nın iptal edilmesi durumunda

personele ödenen promosyon tutarların|n iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de

bulunmayacaktır

Madde 8- Bankacılık işlem ve Hizmetlerine ilişkin Düzenlemeler

8.1.Banka, anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal

edilmesi veya kullanılması halinde; internet bankacılığı, telefon bankaclllğl Veya ATM aracıllğı ile

gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarlndan aylık veya yıllık hesap

işletim ücreti, işlem masrafl, kart aidatl ücreti gibi herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep

etmeyecek Ve herhangi bir kesinti yapmayacaktlr.

8.2.Banka, personelin alacağı iş avansları da dahil gerek kendi hesapları arasında gerekse üçüncü şahıslara
yapacağl havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacll|k hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon

almayacaktlr.

8.3. Banka, kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden parasını

çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için

herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

8.4, Banka, kurum tarafından gösterilecek en az 1(bir} yere ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM

cihazl için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazlnda, haftanın her günü ve her

saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup diğer günlerde ise para bitmesi (oy

boşındon sonrd enaz 20 TL ve kotlorını verebilme imkonı sağlonmoh) ve arıza gibi durum|arda en kısa süre

içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet Vermeyecektir. ATM'nin kurulacağl yere ait her türlü
gider (kira, elektrik Vb. giderler) bankaya aittir.

8.5.Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM'den günlük nakit çekme miktarını 2.00Ornrk Lirasının altına

düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemIerinde herhangi bir miktar klsltlamasl
ya pmayacaktır.

8.5.Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacakİİ. Personelin tdlebi
doğrultusundo nokit dvons kredisi oçılmaı holİnde ise uygulonocak foizler oylık olarak tohakkuk
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ettirilecektil. Personelin yazlll talebi olmadan maaş hesabı banka taraflndan değerlendirmeye (tasarrufa)

tabi tutmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatır|m hesabı, fon hesabı vb) Personelin yazılı talebi

üzerine kredili mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartl faiz oranlndan fazla olmayacaktlr.

8.7.Banka, kurum personelinin adlna otomatik o|arak Vadesiz maaş hesabı açacak Ve personel adlna ücretsiz

olarak ATM kartl düzenleyecektir. isteyen personele kredi kartl çlkarılacak bunun için yıllık kredi kartı

kullanlm aidatl Veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.

8,8.Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarllmaslnl sağlamak için kullandığl sisteme uygun

yazıllmları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

8.9.Banka, kurumun istemesi halinde Vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre Ve banka

dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.

8.1o. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini Kişisel

Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında bu şartname hükümleri dışında başka hiç bir amaçla

kullanamaz

8.11.Komisyon, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir. ihalenin iptal edilmesi durumunda

teklif Veren bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.

Madde 9- Tekliflerin Değerlendirilmesi
9.1.Kafkas Üniversitesi Banka Promosyon ihalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi olmadan aşağlda

belirtildiği şekilde ve kapalı zarf ve açlk artırma usulü ile yapllacaktlr. Tekliflerin değerlendirilmesinde, peşin

promosyon tutarl esas allnacaktlr.

9.2. ihale tarih ve saatinde içerisinde Yetki Formu (Ek-2) ile Teklif Mektubu (EK-3) nun bulunduğu teklif

zarfları kuruma teslim ed ilecektir.

9.3. Teklif zarflnln üstünde; bankanln adı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdlr. Teklif zarfınln

kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar Verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif

tuta nağlna kaylt edilecektar.

9.4. ihale saatinde istekliler taraflndan kapalı zarf içinde sunulan belgeler, kontrol edilecek ve teklife yetkili

olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir.

Belgeleri eksik olan istekliIer ihale dışı bırakllacaktır.

9.5. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış
sırasına göre açıklanacak ve komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden
sonra şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerden kapalı zarf usulü ile arka arkaya 2 (iki) teklif daha
alınacaktır. Bunların sonucunda en yüksek teklifi veren 5 (beş) istekli banka arasında açık artırmaya
geçilecektir.
9.5. Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden sırasıyla aynı anda en yüksek birinci teklif

üzerinden teklif alınmaya başlanılaca ktır.

9.7. Açlk artlrma turlarlnda kişi başl en az 10(on) TL. ve katları şeklinde artırllmak sureti ile teklif

verilecektir.

9.8. Komisyon, istekli bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde makul bir

süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir.

9.9.Toplam Promosyon tutarl belirlenirken personel sayısı 1.845 olarak dikkate allnacaktlr.

Madde 10- Ekonomik Açıdan En Avantaih Teklif

1o.1.Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajll teklif olarak, şartnamede

belirtilen tüm şartlarln kabul edildiği ve komisyonca karar verilen ödeme şekline göre kişi başına ve

toplam olarak verilen en yüksek promosyon tutar teklifi esas alınacaktır.
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Madde ı1. Protokol
11.1.Ekonomik açıdan en avantajll teklifi Veren istekliye, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve

sözleşmeye davet edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İstekli, bu davetin tebliğ tarihini

izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalamasl esastlr.

11.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin, sözleşme imzalama süresi içerisinde, sözleşmeyi

imzalamaması halinde, açık artlrma sonucunda verdiği teklifin % 7o (yüzde on) u kadar ceza ödemeyi kabul

eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli protokolü

imzalamaya davet edilir.

u.3. Protokol, kurum adına komisyon ile ekonomik açldan en avantajll teklifi Veren Ve ihale üzerinde kalan

istekli ile imzalanacaktır. Protokolün imzalanmaslndan sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk

8üne kadar tüm işlemlerini hazlr hale getirecektir.

Madde 12- Cezai Hükümler

12.1.Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1 ince defa yazılı olarak uyarlllr, 2 inci

defa tekrarında ise sözleşme bedelinin % 7 (yüzde bir), 3 üncü defa tekorırındo ise % 4 (yüzdedört' oranlnda

ceza ödemeyi kabul eder. Dördüncü defa tekrarlnda ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede

belirtilen hususlar banka taraflndan yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve

davacı olamaz.

l2.2.Anlaşma yapılan bankanın banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayl kapanması halinde sözleşme

kendiliğinden sona erer, taraflar, protokolün bitiminden en az bir ay öncesinden yazılı haber vermek koşu|uyla,

protokolü sona erd irebilir.

12.3. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yüküm lülüklerini Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün izni

olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu

Banka'ya ait olmak üzere Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar Ve protestoya

gerek kalmaksızln sözleşmeyi sona erdirme hakklna 5ahiptir.

12.4. Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

12.5.ihtilaf halinde Kars Mahkemeleri Ve icra Daireleri yetkilidir.

Madde 13- Diğer Hükümler
13.1. Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga Vergisi Ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait

her türlü Vergi, resim ve harçlar ile KDV'yi karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce Vergilerin yatlrlldlğlnl

gösterir makbuzlarl Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Başkanllğlna personel eliyle imza

mukabilinde ibraz etmek zorundadlr.

13.2.Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yaplp yapmamaya, yapılmış

olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan

herhangi bir talepte buluna maz.

7g.3. ihdte üzerinde kolon firmo ile imzdlğnğcdk olon sözleşmede bu şdrtnomede beliıtilen hususlar

dışında farklı hüküm içeren hususlar bulunmoyacakır.
73.4.Tekliİter tomomen bu şortnameye boğh kalınarok sunulocak olup, olternğtiİ teklif kobul

edilmeyecekir.

Mahmu an ILGAR
Eğitimbir-sen Sendikası

Şube Başkanı

i\ l \ --:==Jt!g,io""*"'yffi,W:
Prof.Dr.Murat TAşDAN ' fi/cİİ'«eıy'

Dede Korkut Eğitim Fak.Dek. strdteji Gel.Dai.Bşk.
Harcama Yetkilisi Kamu Çalışanı
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BANKA pRoMosyoN iHALEsi eeıxı ytrxiı-isi MEKTuBu

....,.................. BANKASI MUDURLUGU

Sayı :2O20/8
Konu:

Banka Promosyonu Ihale Numarasl
1-Bankanın Adı

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

2-İhale Konusu
3-İhale Usu lü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Yıllık ve Aylık Nakit Akışı

2020 yı|ı için gerçekleşen
2021 1ılı aylık nakit akışı (tahmini)

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

/...../2o2l

1

: Banka Promosyon İhalesi
Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

1.B45

159.274.547,00 rL.
15.249.718.00 TL.

:Kafkas Universitesi Rektörlüğü Senato
Salonu
:O6/07/202I Çarşamba günü, saat 13:007-Promosyon Ihalesi Tarih ve Saati

KAFKAS Üııİvensİresİ
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLİĞINA

1_ Bankasını temsil etmeye ve onun adına
hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarlnl Ve bilgilerini
gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine yeterlik için
değerlendiril mek üzere başvurmaktayız.

2-Banka Promosyonu Ihale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat
kurabilir.

Adl soYADI
.. Bankası Yetkilisi

imza

Sıra AdI Ve Soyadl Bankadaki Görevi ] mzasl

1.yetkili

2.yetkili

3.yetkili

3-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler.
İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her
detayı ile doğru olduğunu bildiririz.



BANKA pRoMosyoN ixıı-esi rexı-ir MEKTuBu

.....,...... BAN xesı u Ü oÜ ntÜĞ Ü

Sayl :

onu:
2020/9

K

Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Bankanın Adı

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi

2-1hale Konusu

06/07/2021,

Maaş ve diğer ödemelerle ilgili Banka
Promosyon Ihalesi
:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
:1.845

:|59.274.547,OO rL.
:15.249.718,00 TL.

:Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato
Salonu.
:O6/O112O2l Çarşamba günü, saat 13.00

1

Nosu

3-Ihale Usulü
4-Kurumdaki Ça|ışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Yılllk ve Aylık Nakit Aklşl

2020 yılı için gerçekleşen
2021 yılı ayhk nakit akışı (tahmini)

6-Promosyon Iha lesa Toplantl Yeri

7-Promosyon lhalesi Tarih ve Saati

Banka Promosyonu İhale Komisyonunca O6/0U202l Çarşamba günü, saat
13:OO'de ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon Ihalesi işine ait şartname
incelenmiş, okunmuş Ve herhangi bir ayrlm ve sınırlama yapmadan bütün
koşullarıyia kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren
teklifi mizin kabulünü arz,

Banka Promosyonu olarak 3 (Üç) yıllık sözleşeme süresi için kişi başına net
tutar olarak....
ve yazıyla ) peşin ödemeyi kabul Ve taahhüt ederiz.

Saygılarımla.

Adı SOYADI
Bankası yetkilisi

imza


