
T.C.
TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı
Konu

24164903-840-E.945
Maaş Promosyon İhalesi

l6l06l2020

Bilgi için: Yasin CELEPCİ
Şef

Telefon No:

Kaymakamlığımız ve bağlı kuruluşlarında görevli personelin 2020,2023 Yıl,|arı
arasındal<i maaş, ikramiye, fazla mesai vb. özlük işlerine ait ödemelerinin yapılacağı

bankanın belirlenmesi amacıyla 24.06.2020 Çarşamba günü saat 14.00,te Hükümet

Konağı T'oplantı Salonunda ihale düzenlenecektir,
İapılacak ihalel,e ilişkin ihale koınisyonunca düzenlenen ihale ilanı, şartnaıne. teklif

mektubı_ı ve yetki belgesi ekte gönderilmiş olııp söz konusu ihaleye Bankanızca katıllırı

sağlanması hususunu saygılarımla arz ederim.

BANKASINA

Yasin CELEPCİ
İlçe Yazı İşleri Müdür V

Komisyon Başkanı

Ek:
ı- İhale ilanı (1 adet)

2- Idari Şartname (l adet)

3- Yetki Belgesi (1 adet)

4- Teklif Mektubu (l adet)

tBu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslınl görmek ıçin https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine

girerek i,. s cwu J- g 9o2 x k-vTX FO t - SVLt f 2 - kp 8 3 PT +R ) kodı,ınu yazıııız,

'laşköprü l liüiltrlğt KOıağt

Teletiııı No: (366)4l? l0 09 Faks No: (366)4]7 l l 09

e-Posta, taskonru@icisleri.gov.tı, Intenret Adı,esi; http://www,taskopnı,gov,tr/



2o2oloIBanka Promosyonu ihale Numarası

: Taşköprü Kaymakamlığı1-Kurumun Adı

: Üstatlar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet

No:].5

Konağı
A) Adresi

Tel: 0366 4I7 L0 09

Faks:0366 411 11,09
B)Telefon ve Faks Numarası

taskopru @ icisle ri.gov.trC) Elektronik Posta Adresi

Banka Promosyon İhalesiz-ıhale konusu

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve

Açık Artırma Usulü
3-ihale Usulü

1O5 Kişi4-Kurumlardaki Çalışan Persone l Sayısı

: 553.313,92 TL Maaş, 42.417,56rL

İkramiye, Yolluk vs.

Toplam: 595.731.,48 TL

e,Ek
5-Kurumlardaki Personelin Aylık Nakit Akışı

Taşköprü Hükümet Konağı Toplantı Sa lonu
İhalesi Toplantı Yeri6-Promosyon

2410612020 Saat: 14.007-Promosyon İhalesiTarih ve Saati

TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLİĞİ VE BAĞLİ KURULUŞLARİ

MAAŞ PROMOSYON iHALE iLANİ

Maaş promosyonu ihale Komisyonu 15.06.2o2o Pazartesigünü yaptığı toPlantıda, MaaŞ PromosYon

ihalesinde uygulanacak kriterleri belirleyerek ve şartnameyi (Ek-1) hazırlaYarak; Yukarıda belirtilen tarih ve

saatlerde promosyon ihalesinin yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile YaPılmasına, MaaŞ

promosyonu ihale ilanı ve eklerinin Taşköprü Kaymakamlığı internet adresinde YaYınlanmasına, ilgili

bankalara Maaş promosyon ihalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir,

Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler:

]._ Banka Promosyon ihalesi ekteki şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak yapılacaktır,

2_ Banka promosyonu ihale şartnamesi ve diğer belgeler https://taskopru@icisleri.gov.tr/ adresinde

yayınlanacaktır. ı:ı_ı__t^ ^|,^^_^ı,
3_ ihalemiz ekonomik açıdan en avantajlı tek|ifin fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak

belirleneceği ihale olup; kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile gerçekleştirilecektir,

4_ Teklifler, kapalı zarf içerisinde, en geç 24.06.2o2o Çarşamba gÜnü, Saat 14,0O'e kadar Taşköprü

Hükümet Konağı Toplantı Salonunda ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından getirilecek, komisYon ve

diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacak ve daha sonra aÇık artırmaYa geÇilecektir. AÇık artlrma'

24.06.2o2oÇarşamba günü, Saat:14:OO,te Taşköprü Hükümet Konağı Toplantı Salonunda yapılacaktır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

ixnı-r roıvıi

ilçe Md. V il

üKomisyon Başkanı

ilçe



EK-1

TAşKöpRü KAvMAKAMLıĞıvE BAĞLı KuRuMLARı2o2o-2o23 DöNEMi pERsoNEL MAAŞ ixıı.rsi
şRnrıııııvıesi

Banka Promosyonu İhale Numarası 2o2o/01

].-Kurumun Adı Taşköprü Kaymakamlığı

A)Adresi : Üstatlar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet

Konağı No:15

B) Telefon ve Faks Numarası : Tel:0366 4I7 I009
: Faks: 0366 417 11 09

C) Elektronik Posta Adresi : taskopru@icisleri.gov.tr

z-ıhale konusu Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü : 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumlardaki Çalışan Personel Sayısı 1O5 Kişi

S-Kurumlardaki Personelin Aylık Nakit Akışı : 553.313,92 TL Maaş, 42.417,56 TL Ek Ödeme,

İkramiye, Yolluk vs.

Toplam: 595.731,48 TL

6-Promosyon halesiToplantı Yeri Taşköprü Hükümet Konağı Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 24/06/2020 Saat: 14.00

A. GENEL ŞARTLAR
1. ihale, Taşköprü Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlarından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve

orman Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi, SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe

Nüfus Müdürlüğü, ilçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme

Birliğinde görev yapan personelin maaş, yolluk, ikramiye, ödül ve her türlü ödemelerini kapsamaktadır.

2. yukarıda ismi belirtilen ve Taşköprü Kaymakamlığı ve bağlı kurumların 105 personeli

bulunmakta oIup aylık (202O yılı) nakit akışıyaklaşık 595.731,48 TL olarak gerçekleştirilmiŞtir.

3. Anlaşmanın süresi 1,5.07.2O20-I5.06.2023 tarihinden itibaren 36 aydır. Ancak daha önceki

sözleşmeleri sonraki tarihlerde bitecek olan Kurumların bu ihale kapsamındaki sözleşmeleri de

15.06.2023 tarihinde bitecektir.

4. 10 Ağustos 2O1O tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2007/21, sayılı Başbakanlık

Genelgesi gereğince; bankaca teklif edilen ve komisyon tarafından kabul edİlen promosyon tutarının

tamamı, eşit tutarlı olacak şekilde tüm çalışanların banka hesaplarına aktarı|acaktır.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinde teklif edilen promosyon tutarının yanında personelin

bankacılık işlemlerini yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın şube, ATM ve servis hususlarını da

dikkate alacaktır.

6. ihaleyi alan banka Taşköprü Kaymakamlığı ve yukarıda belirtilen bağlı kurumların önceki

yapılmış olan sözleşmelerinin bitiş tarihlerinden itibaren yeni sözleşme geçerli olacak Şekilde ödemesini
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ilk aYından itibaren PeŞin olarak ödemeyi kabul eder. Sözleşme yapılacak bankaya; kurumların eski
sözleŞmelerinin bitiş tarihlerini gösterir liste Kaymakamlığımızca iletilecektir.

7, Kaymakamlığız ve bağlı kurum personelinin maaş ödemeleri her ayın 15,inden 2 (iki) iş günü
önce bankaYa aktarllır. Banka bu ödemeleri her ayın 1_5,inin başladığı gece OO:O1,de personeI
hesaPlarına aktararak hesaP sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Sosyal yardımlaşama ve
DaYanıŞma Vakfı Personelinin maaş ödemeleri her ayın 1'inden 2 (ikı) iş günü önce bankaya aktarılır.
Banka bu ödemeleri her aYın 1'inin başladığıgece OO:O]_'de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi
personelin kullanımına hazır ha|e getirir.

8, AnlaŞma YaPılan banka, TaŞköprü Kaymakamlığı ve bağlı kurumları tarafından verilen talimat
doğrultusunda Personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlü olup maaşla ilgili talimatın
doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu bulunmamaktadır. kurum tarafından verilen hatalı
talimatlardan dolayı sorumluluk kuruma aittir.

9, Banka kurum Personeline maaş haricinde yapı|acak diğer ödemeleri (ek ders ücreti, fazla
mesai, ilave ek ödeme, tedaviYardımı, harcırah ödemelerivb.) ise ödeme bilgisinin ve ödeme tutarının
gönderi|d iği gün perso nel in hesa bına akta racaktır.

10, ÇeŞitli nedenlerle (tayin, doğum izni, sosyal izin, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile geçici veya
daimiolarak iliŞkisi kesilen PersoneIden hiçbir surette banka tarafından ödenen promosyonların iadesi
iste n meyecektir.

11, PromosYon miktarı söz|eŞmeden sonra ilk ödenecek maaşla birlikte; tek seferde peşin olarak
personel hesaplarına ödenecektir.

12. AnlaŞma YaPılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
Yenilenmesi, değiŞtiri|mesi, iPtal edilmesiveya kullanılmasından dolayı, Kaymakamlığız ve bağlı kurum
Personelinden Yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla
gerÇekleŞtiriIen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık
hesap iŞletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücretivb. herhangibir ücretveya her ne ad a|tında
olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

13. Persone| ve nakit akıŞındaki düşüş|erden Kaymakamlığımız ve bağlı kurumları herhangi bir
mesuliyet altına sokulamayacaktır.

t4, Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda banka bu hususu
dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir,

15, Banka; anlaŞma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname
hükümIeri uYarlnca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hüküm|erine göre başka bir amaçla
kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.

B. BANKANİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Personelin maaŞ Ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddelerde belirtilen şekilde

bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.
2. Banka, Personele vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına

ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.
3, SözleŞmesinden sonra hesap açma işlemleri banka personelleri tarafından kurum|ara gidilerek

ya pı|aca ktır.
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4. Anlaşma yapılan bankanın Taşköprü ilçe merkezinde ATM'siolmaması durumunda 1 (bir) adet

ATM koymak zorundadır.

5. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun

bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale ediP hizmetin

devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

6. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde

ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.

7, Banka, ATM'lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük güncel en yüksek nakit Çekim

limiti uygulayacaktır.

8. Anlaşma yapılan banka; personelin, bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla YaPabilmesi iÇin

yete rli sayıda ve nitel ikte perso nel görevlend i recektir.

9. Banka, ancak personelin isteği halinde ek hesap, mevduat hesap ve fon hesabı aÇabilecektir.

10. Anlaşma yapılan banka, personelin bireysel kredi taleplerini en uYgun koŞullarda

ka rşılayaca ktır.

11. Anlaşma yapılan banka; personele tüm ATM'lerini ve ortak nokta ATM'lerini herhangi bir

masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır,

c. TEKLıFLERİııı orĞrnı-eNDı RiLME UsuLÜ

1. Taşköprü Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumları Personel Maaş İhalesi; herhangi bir ihale kanununa

tabi olmadan yukarıda belirtildiği şekilde kapalı zarf ve ardlndan açık artırma usulü ile yapılacaktır.

2. Tekliflerin değerlendirilmesinde, istekliler tarafından teklif edilen personel baŞı aylık

promosyon tutarl esas alınacaktır. Bir personele Ödenecek toplam promosyon miktarı [personel başı

aylık promosyon tutarı*Sözleşme süresi (ay)] formülü ile hesaplanacaktır.

3. ihale tarih ve saatine kadar, içerisinde Yetki Formu (Ek: 2) ile Teklif Mektubunun (EK: 3)

bul u nd uğu ka pa lı teklif za rfla rı Kayma kam lığım ıza teslim edilecektir.

4, Teklif zarfının üstünde; bankanın adı yer almalıdır. Ayrıca teklif zarfının kaPatıldığı Yer, Yetkili

kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla

alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

5. ihale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler, kontrol edilecek ve

teklife yetkili oluğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca

incelenecektir. Belgeleri eksik olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır,

6. Belgeleritam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre

açıklanacak ve en düşük teklifi veren banka elenecektir,

7. En yüksek teklifi veren isteklilerden açık artırma suretiyle teklif alınacaktır. Verilen teklifler

daha önce verilen en yüksek teklif tutarlarından düşük olmayacaktır.

8. Her tur sonunda personel başı aylık promosyon tutarı baz alınacak olup tek bir istekli kalana

kadar teklif alınmaya devam edilecektir.

9. Açık artırma, isteklilerden bir banka kalana kadar devam edecektir,

10. Komisyon; isteklilerin tur bitimlerinde yeni tekliflerini hazır|ayabilmeleri iÇin süre talebinde

bulunmaları halinde makul bir süre takdir ederek ihaleye ara verebilir,

11. Komisyon, açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren 2 (iki)banka arasında seÇim YaPmaYa

yetkilidir.

L2. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe

göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir,
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13. Komisyon tarafından en uygun bulunan teklifi veren istekliye, komisyon kararı Yazılı olarak

bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Komisyon tarafından en uygun bulunan teklifi veren istekli,

bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalamaslesastlr.

t4. Komisyon tarafından en uygun bulunan teklif veren isteklinin, sözleŞme imzalama süresi

içerisinde sözleşmeyi imzalamaması halinde, aynı koşullarda Komisyon tarafından en uYgun bulunan

ikinci teklifi veren istekli protokolü imzalamaya davet edilir,

15. protokol, kurum adına Kaymakamlığa bağlı kurumların harcama yetkilileri ile KomisYon tarafından

en uygun bulunan teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Protokolün

imzalanmasından sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm iŞlemlerini hazır

hale getirecektir.

16. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin Yerine

getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür,

D. CEZAİ HÜKÜMLER

1. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, bu Şartnamede belirtilen süre

içerisinde protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği

toplam tek|ifin YoIO'u kadar ceza ödemeyi kabul eder,

2. Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; yazılı olarak uyarılır,

tekrarında ise sözleşme bedelinin yoh}'uoranında ceza ödemeyi kabul eder. ÜÇüncü defa tekrarında

ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine

getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz,

3. Taraflar, protokolün bitiminden en az 2 (iki) ay öncesinden yazılı haber vermek koŞuluyla,

protokolü sona erdirebilir.

4. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülükleriniTaşköprü KaYmakamlığının

izni olmakslzln tamamen Veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü

sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere; Taşköprü Kaymakamlığı, mahkemeden bir karar almaya Veya

ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın cezai Hükümler Madde 1' e göre işlem yaparak sözleşmeyi sona

erdirme hakkına sahiptir.

5. Banka, bu şartnamede belirtilen şart|arıyerine getirmekle yükümlüdÜr,

6. İrıtilaf halinde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir,

KoMisYoNu

EN n SARAÇ

Bilgisayar İşletmeni

üye
ilçe Y Md. V

Komisyon Başkanı

d Md

ye
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ANLAşMA airiş rnniHııni

Yasin CELEPCİ
İlçe Yazı İşleri

Komisyon Başkanı
rV

KURUM a|riş raniHi
Kaymakamlık

15.06.2020
il rlTaçe Vem o rma Mn üd rlü üğü 15.06.2020
ilçe Özel idare Müdü rlüğü 15.06.202O
Köylere Hizmet Götürme Birl iği 15.06.2020

rdSosya lmya Velaşma Da ya Vanlşma kfı 15.06.2020
Malmüdürlüğü

15.06.2020
İlçe Halk Kütüphanesi

15.06.2020
İlçe Emniyet Müdürlüğü

15.08.202O
İlçe Tapu Müdürlüğü

1,5.1,0.2020
İlçe Nüfus Müdürlüğü

31.1,2.2o2o



AYL|K NAK|T AKlŞ TABLosU
Sıra No. Kurum Adı Ödeme Türü Personel Sayısı Ay|ık Nakit Akışı (TL)

1 Kaymakamlık Maaş 8 42.839,53
Maaş 231.3 34,042 İlçe Emniyet Müdürlüğü
Yolluk

45
7.641,,75

Maaş 42.010,833 sYDV
ikra m iye

5
7.001,81

Maaş I29,206,75
ilave ödeme 2,805,34

4 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

İkramiye, Yolluk, Görev Tazminatı

23

1 1 ,968,60
5 İlçe Özel İdare Müdürlüğü Maaş 3 t6,I8I,62

Maaş 24.077,91,6 İlçe Tapu Müdürlüğü
Ek Ödeme

7
10.71,7,06

7 Malm üdürlüğü Maaş 6 29.2I9,18
8 Halk Kütüphanesi Maaş

1, 4,899,62
Maaş 28.9I4,009 İlçe Nüfus Müdürlüğü
Ek Ödeme

6
1.733,00

Maaş 4.630,4410 Köylere Hizmet Götürme Birliği
ikramiye

I
550,00

ToPLAM 105 595.73t,48

Yazı İşleri



TAŞKöPRü KAYMAKAMLlĞl VE BAĞLl KURULUŞLARI

MAAş pRoMosyoıı iHnı-ısi BANKA yııri arlcısi

Sayı
Konu

BANKASl
EK-2

,.. l06l2o2o

SlRA ADl SoYADl BANKADAKI GÖREVi ivzRsı

1. YETK|Li

2. YETKILi

3. YETK|Li

ADl SOYADl

iıvza

rnş«ÖnnÜ KAYMAKAMLlĞl VE BAĞLl KURULUŞLARI

MAAŞ PRoMoSYoNU iHALE KoMiSYoNU BAŞKANLlĞlNA

I-...,..........,.. ....... Bankasınıtemsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili

olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarlnl ve bilgilerini gözden geçirip tamamlnı anlayarak, Müdürlüğümüz Maaş

Promosyon ihalesine başvurmaktayız,
2_ Aşağıdaki isim ve imzaıarı bulunan yetkili/yetkililer Bankamız adına hareket etmeYe tam Yetkilidirler, lmza

sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bİlgilerin tam, gerçek ve her detayl ile doğru olduğunu bildiririz,

2o2oloIBanka Promosyonu ihale Numarası

: Taşköprü Kaymakamlığı]_-Kurumun Adı

Üstatlar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hü

No:15

kümet Konağı
A) Adresi

Tel:0366 4I7 1O09

Faks:0366 4I7 II09
B)Telefon ve Faks Numarası

taskopru@icisleri.gov.trC) Elektronik Posta Adresi

: Banka Promosyon iha lesi
z-ıhale konusu

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapa lı Zarf ve

Açık Artırma Usulü
3- hale usulü

: 105 Kişi4-Kurumlardaki Çalışan Personel Sayısı

553.313,92 TL Maaş, 42.477,56TLE

İkramiye, Yolluk vs.

Toplam: 595.731,48 TL

deme,k
5-kurumlardaki personelin Aylık Nakit Akışı

Taşköprü Hükümet KonağıToplantı Salonu
İhalesiToplantı Yeri6-Promosyon

2410612020 Saat: ].4.0Oıhalesl Tarih ve saati7-Promosyon

BANKA YETK|



TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLlĞl VE BAĞLl KURULUŞLAR|

MAAŞ PloJVıo:Yo- 
:^:::l ;ffi[}1,*rr.,

EK-3

l06l2020

TL (rakam)

kuruma yeni

ıele ödenecek
sisteme dahil

SAYl

KoNU

24,a6.2o2o Çarşamba günü, Saat:14:OO'te yapılacak olan Taşköprü Kaymakamlığı ve Bağlı KuruluŞları

Maaş Promosyon ihalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrlm ve sınırlama

yapmadan bütün koşullarıy|a kabul edilmiştir. ihaleye ilişkin olarak aşağıda sunmuş olduğumuz fiyatı

içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz,

öorıvr
Maaş Promosyonu olarak personel başı bir aylık

.....""""TL (yazı) ve promosyon anlaşmasından sonra

atanan ve nakil gelen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen person

ilk maaşla promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda

olunan ayda hesabına 1(bir) defada peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz,

ADl SoYADl
iıvızRsı:

2o2o/oIBanka Promosyonu İhale Numarası

Taşköprü Kaymakamlığı1. Kurumun Adı

Üstatlar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı No:15
A. Adresi

Tel: 0366 4I7 1009
F 417B. Telefon ve Faks Numarası

taskopru @icisleri.gov.trC. Elektronik Posta Adresi

Banka Promosyon İhalesiz. İhale konusu

, qllq Sayılı İhale Kanuna Tabi O Kapalı Zarf ve Açık

Artırma usulü

lmayan
ı. İhale usulü

: 105 Kişi4, Kurumlardaki Çalışan Personel

553.313,92 TL Maaş, 42.4t7,56rLEk Ödeme, ikramiye,

op lam: 595.73].,48 TL
Yolluk vs5. Kurumlardaki Personelin Aylık Nakit

Akısı

Taşköprü Hükümet Konağı Toplantı Salonu
6. İhale Toplantı Yeri

24/0612020 Saat: 14.00z. İhale Tarih ve Saati

BANKA YETK|LiSi


