KONAK BELEDIYE BASKANLII
BANKA PROMOSYONU SARTNAMESI

1- Kurumun Adi

KONAK BELEDiYE BA$KANLII (iZMiR)

A. Adresi

9 Eylül Meydani No 11 Kat 5 Basmane/iZMIR

B.Telefon ye Faks Numarasi

0 (232) 484 14 99 - 0 (232) 445 56 04

C. Elektronik Posta Adresi

insankaynaklari@konak.bel.tr

2- ihale Konusu

Banka Promosyon Ihalesi

3- ihale Usulü

Kapati Zarf ye Acik Arttirma Usulü

4- Kurumdaki çaIian Personel Sayisi

602 (475 memur —89 içi —38 sözIemeti personel)

5- Persorielin Aylik Ortalama Nakit Akii

6.440.069,281L

6- Promosyon GärümeIerinin Yapilacagi Yer

Konak Belediyesi Erefpaa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi Konak/ iZMiR

7- Promosyon haIesi Tarih ye Saati

28/05/2021 Cuma gunü saat 14.00

GENEL $ARTLAR
1 Kurumumuzda 475 memur, 89 kadrolu içi, 38 sozIeme1i personel olmak üzere toplam 602 personel
bulunmakta olup; ay!ik yaklaik 6.440.069,28TL nakit akii (maa + ücret + sosyal denge zammi + ikramiye)
bulunmaktadir. Söz konusu tutar, Nisan 2021 maa dönemi itibariyle hesap1anmitir.
Bankalar tarafindan teklif verilirken;

2

•

Belediyemiz ye yetkili memur sendikasi arasinda imzalanan toplu söz1emenin 3 1/12/2022 tarihinde
sona erecegi, her yil sonu UFE + TUFE ortalamasi (+%2) oraninda zam yapilacagi,

•

Kadrolu iciler1e ilgili olarak sendika ile Belediyemiz arasinda imzalanan toplu i soz1emesinin
28/02/2022 tarihinde sona erecegi ye TUFE (+%2) puan olarak 2. yil zammi verilecegi,

•

Hazine ye Maliye Bakanligi tarafindan her yti devlet memur maa1arina arti yapilacagi da goz önUnde
bulundurulmalidir.

Kurumca; Personelin Maa Odemeleri her Odeme gununden iki i günu once Bankada bulunan Kurum/birim
hesaplarina aktarilir. Banka bu Odemeleri personel hesaplarina her ayin 15 mm baladigi gece saat 00.01' de
aktararak hesap sahibi personelin kullanimina hazir hale getirir. Ucret ye diger Odemeler ise banka listesinin
/ EFT'nin yapildigi gUn ayni anda hesap sahibi personelin kullanimina hazir hale getirir.

3 An1ama yapilan banka; anIama süresince, ATM, ek kart ye kredi kartlarinin verilmesi, yenilenmesi,
degitiri1mesi, iptal edilmesi veya kullanilmasindan dolayi, Kurum veya personelden yi!!ik kart veya uyelik
Ucreti talep etmeyecektir. tnternet bankaciligi ile ATM lerden Personelin aylik / Ucret hesabindan diger
hesaplara veya diger bankalara yapilan havale ye EFT i1em1erinden (DUzenli EFT Talimatlari dahul),
motorlu taitIar vergisi, trafik harç ye cezalarinin Odenmesi vb. gibi her tUrlü bankacilik i1em!erinde kart
sahibi kurum personelinden hiçbir masraf alinmayacaktir. Yine ATM lerden yapilacak i1emler sonrasi
alinan bilgilendirme makbuzlari 1cm Ucret alinmayacaktir. Bu hususun uygulanmasindan banka sorumludur.
Personelden masraf ye komisyon alinmasi durumunda alinan masraf, makbuz ibraz edilmek kou1u ile
muhatap ube tarafindan Odenecektir. Ayrica maa hesaplarindan hesap iletim Ucreti ahnmayacaktir.

4 An1ama yapilan banka; promosyonun tamamini, kurumun sisteme dâhi! oldugu ilk ay maa
ödemelerine müteakiben en geç 10 gUn içerisinde, kurumdan maa alan tUrn personelin hesaplarina 1
(bir) defada pein olarak yatiracaktir. Personel hesabina ne kadar promosyon ödemesinin yapildii
bilgisi Banka tarafindan 2 (iki) igUnU içerisinde Kuruma yazili olarak bildirilmek zorundadir.
5

Banka ATM lerini Kururn personeline herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandiracaktir.

6 Promosyon anlamasindan sonra; Konak Belediye Bakanhgina baka bir kurumdan naklen atarnasi
yapilan, askerlik gorevini yapan personelin goreve balamasi, ücretsiz izinli olanlarin izinlerinin sona
ermesi veya açiktan atarna yapilmasi ya da yeni ie alinma ye benzeri nedenlerle personel sayisinda arti
olmasi halinde, bu personele de promosyonlari banka tarafindan geriye kalan sure hesap edilerek sisterne
dali! olunan aydan itibaren aynl artlarda ödenecektir.
7 Promosyon an!amasindan sonra; herhangi bir nedenle Konak Belediye Bakan!ii ile Ucret i1iii
kalmayan (nakil, Ucretsiz izin, emekli, istifa, vefat vb. ) personelin promosyon ödernesi, ayrildii tarih
itibariyle sona erecektir. Daha once ödenen promosyon için Banka, personelden veya Belediyeden
promosyon iade isteinde bulunmayacaktir.
8 Anlama yapilan banka; kurum personelinin bankacilik ilem1erini daha kolaylikia yapabilmesi için
yeterli personel gorevlendirecek, hesap acma ilemlerini personelin kendi kurumuna gonderilen banka
personeli aracihiy1a her personel adina vadesiz maa hesabi ye personelin istei halinde ek hesap ye
fon hesabi acma i1ern!erini banka yaptiracaktir.
9 Kurum her bir maa ödeme dOneminde personelin o dOnem için yapilacak Odemelerinin dOkümünü
iceren !isteyi elektronik ortamda ya da e-mail olarak Odeme gununden en az 2 (iki) gun önce o dOneme
ait Odeme bilgilerini bankaya iletir. tietilen listede herhangi bir personelin kii bilgilerinde hata olmasi
durumunda sadece o personelin Odemesi gerçekletirilmez. Listede rnevcut diger personellere ilgili
Odemesi yapilir.
10 Anlama yapilan banka; anlama sUresince ye daha sonra elde ettigi persone! bilgilerini bu artname
hükUmleri diinda baka bir amaçla ku!lanamaz.
11 Personelin talebi halinde, Otomatik Fatura Odeme Talimati ile cep telefonu, elektrik, su, dogalgaz,
kablolu TV, DigitUrk, Dsmart, Internet ye Kredi Karti v.b. Odemeleri talimat ile otomatik olarak ye
Ucretsiz yapilacaktir.
12 BES'ten herhangi bir neden ile ayrilan personelden bu promosyona dayali olarak ödenen Ucret geri
ahnmayacaktir.
13 Anlama yapilan banka ile sOz1eme, 20/06/2021' de yUrur1ue girer ye sUresi 3 (Uc) yil olup
19/06/2024 tarihinde sona erer.

TEKLtFLERIN SUNULMASI
14 Banka Promosyon teklifleri kapali zarf usulü ile a!inacaktir. Teklif zarfinin üstunde, bankanin adi, tam
adresi, yetkili kiinin imzasi mUhür veya kaesi, yapilan gorUme1erin adi (Konak Belediyesi Personeli
Maa Odeme Banka Promosyonu Görümeleri) ile belediyenin adi bulunacaktir. Teklif zarfinin agzi
kapatilacak ye kapatildigi yer kaeli ye imzali olacaktir. Teklifler, promosyon teklif verilme gun ye
saatine kadar "Teklif Belgesi Alindi" kariliinda, Komisyon Bakani Sinan TOYGUNa teslim,
edilecektir. Posta ile yapilacak mtiracaatlar kabul edilmeyecektir. Belirlenen saate kadar verilen teklifler
sirasiyla istekliler huzurunda açilacak ye tekliftutanagina kaydedilecektir.

TEKLtFLER1N DEOERLEND1R1LMESt
15 Teklifmektubunda promosyon olarak kii baina ödenecek tutar belirtilecektir.
16 Istekliler tarafindan kapali zarfiçinde verilen yazili teklifler ilk teklifolup, teklifler komisyon tarafindan
deerlendiriiecektir.
17 Istekliler tarafindan kapali zarf icinde verilen yazili teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafindan banka
yetkililerinin huzurunda degerlendirilmesinden sonra, en yuksek teklifi veren ilk 6 katilimci banka ile
ayni anda acik arttirma turlarina gecilecek ye en yUksek teklif rakarni alinarak diger bankalar
gorumelerden çekilene kadar teklif alinmasina devam edilecektir. Açik arthrma turlarinda komisyon
istedigi turda asgari artirirn fiyat araligini belirleyebilir. Komisvon ye istekli bankalar teklif verme
sirasinda gorUrne yapabilmek 1cm tur bitimlerinde komisyonca uygun gorulen sürelerde oturumlara ara
verebilecekierdir.
18 Promosyon tekliflerinin degerlendirilmesi neticesinde; artnamede belirtilen turn artlari kabul edip,
promosyon olarak en yuksek fiyat teklifini veren ye komisyonun uygun gordugu bankayla prornosyon
protokolu imzalanacaktir. Antlamayi kazanan bankaya bu karar yazili olarak bildirilecek ye sozlemeye
davet edilecektir. Antlamayi kazanan banka bu davetin tebligini izleyen 5 (be) gun içinde artnameye
uygun olarak hazirlanacak olan sozlemeyi imzalamak zorundadir. Sözleme Konak Belediye
Bakanhgi'nda imzalanacaktir. Sözlemeden sonra yuklenici banka, sözlemenin yururluge girecegi ilk
gune kadar turn iIemleri hazir hale getirecektir.

CEZAI HUKUMLER
19 Anlamah banka ibu artnamede belirtilen yUkumluluklerini yerine getirmedigi takdirde 1. ye 2.
defasinda yazih olarak uyarilir. 3. defa tekrarinda ise sözleme Belediye tarafindan tek tarafli olarak
feshedilir. Bu durumda banka Belediyeden ye promosyon kapsamindaki personelimizden herhangi bir
hak talep etmeyecektir.
20 Anlama yapilan Banka ubesinin herhangi bir sebepten dolayi kapanmasi halinde, ilgili bankanin bolge
veya gene! mudurlugunun tespit edecegi, Bankaya ait Konak lice sinirlari icerisindeki baka bir ubesi
lIe sözieme hUkürnleri aynen gecerliligini surdurur.
21 Ihtilaf halinde tzmir Mahkemeleri yetkiiidir.

DIOER HUKUMLER
22 Banka an1ama halinde imza!anacak söz1eme ekierine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yukumlulugun yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ye vergiler ile KDV Banka'ya aittir.
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. Banka Promosyonu thale Karari ekidir

UYE

UYE

Ozgur I$IK
Turn Yere!-Sen
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BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

Sayı :

... /05/2021

Konu : Banka Promosyon İhalesi

Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
8- İhale Kararı Tarih ve Saati

:9

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 9 Eylül Meydanı Yeni Hizmet Binası Kat:5
Basmane/İZMİR
:(232) 484 14 99 - (232) 445 56 04
: insankaynaklari@konak.bel.tr
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapak Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 602 (475 memur - 89 İşçi - 38 sözleşmeli personel)
: 6.440,069,28 TL
: Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi Basmane /İZMİR
:28/05/2021 Cuma günü saat 14.00
:05/05/2021 Çarşamba günü saat 11.00

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1-

………………………………………………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye
tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını
anlayarak, Banka Promosyon ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.

2-

Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.

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.

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

1.yetkili
2. yetkili
3.yetkili

Adı SOYADI
............................. Bankası
Yetkilisi
İmza

İmzası

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

Sayı :
Konu : Banka Promosyon İhalesi

Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
8- İhale Kararı Tarih ve Saati

.... /05/2021

:9
: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 9 Eylül Meydanı Yeni Hizmet Binası Kat:5
Basmane/İZMİR
: (232) 484 14 99 - (232) 445 56 04
: insankaynaklari@konak.bel.tr
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapak Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 602 (475 memur - 89 İşçi - 38 sözleşmeli personel)
: 6.440,069,28 TL
: Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi Basmane /İZMİR
:28/05/2021 Cuma günü saat 14.00
:05/05/2021 Çarşamba günü saat 11.00

Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 28/05/2021 Cuma günü saat 14.00' da ihalesi yapılacak
olan Banka Promosyon ihalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve
sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları
içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka Promosyonu olarak kişi başına ....................TL ve/veya İki yıllık toplam
................................................TL ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.

Adı SOYADI

Bankası Yetkilisi
İmza

