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İHALE KOMİSYONUNCA SATIN ALINACAK ALABALIK  
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1. Alabalık Gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) cinsi olmalıdır, alabalık üretim tesislerinde 

üretilmiş, gıda güvenliğine uygun olmalıdır. 

 

2. Balıklar 250gr’ın altında kesinlikle olmamalıdır. 

 

3. Balığın %68-69 oranında yenilebilir bölümünün olması gerekmektedir. Kemiksiz 

ağırlığının %70-77 arasında (kemik, yüzgeç vb.dışında) olması gerekir. 

 

4. Gross analizi %18-19 ham protein, %5-6 ham yağ, %1.5-2 ham kül, %20-30 kuru madde 

içermelidir. 

 

5. Balıklar taze olmalı, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

 Deri; kuvvetli parlak, mukoz sıvı mevcut, renk değişimi olmamış, elastiki olmalıdır. 

 Gözler parlak, saydam, gözbebekleri siyah renkte olmalıdır. 

 Solungaçlar parlak kırmızı renkte, mukoz sıvı mevcut olmalı, renk değişikliği 

olmamalıdır. 

 Balık eti pembemsi beyaz renkte, yüzeyi parlak sert ve elastiki olmalıdır. 

 Omurga balık etine sıkıca tutunmuş, ayrılacağı zaman kolayca ayrılabilir olmalıdır. 

Bu özellikleri taşımayan balıklar kabul görmeyecektir.  

 

6. Balıklar istenilen tarih ve zamanda temizlenmiş olarak teslim edilmelidir. Temizlenmiş 

minimum balık ağırlığı 230±10 gr. arasında olmalıdır. 

 

7. Sevkiyat frigrofrik araçla yapılacak, araç sıcaklığı 0-4°C arasında olacaktır. 

 

8. Balık kasaları hijyenik koşullara uygun olmalı, üzerleri şeffaf naylon veya jelatin ile 

kapatılmış olmalıdır. Kasalar soğuk zincirinin kırılmaması için buz kalıplarıyla dolu 

olacaktır. 

 

9. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış “Gıda Sertifikası” bulunmalıdır. 

 

10. Kurumun öngördüğü durumlarda ürünler analiz için ilgili laboratuvara gönderildiğinde 

tetkik ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 

 

11. Bu şartnamede yazılı olmayan hususlar için Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

12. Siparişler mutfak ambarından alınacaktır. 

 



13. Siparişlerimiz adet olarak verildiğinden ve balığın da belirtilen gramajlara uygun olması 

gerektiğinden firmanın bu koşulları sağlaması gerekmektedir. Gramaj farklılığından 

kaynaklanan sayı eksiklikleri karşılıklı görüşülerek siparişlerimiz eksiksiz teslim 

alınacaktır. 

 

14. Eksik veya ilave gerektiren durumlarda belirtilen gün ve saatte mutfaklara takviye 

yapılacaktır. 

 

15. Ürün teslimatları, kurumumuz muayene komisyonu tarafından görüldükten sonra  

kurumumuzun yemekhane mutfaklarına yapılacaktır. 

 
 

A) Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler teslim alınmaz ve 

yüklenici tarafından derhal geri alınır. 

B) Yüklenici istenilen miktarlardaki tüp ürünlerini idarenin göstereceği mahalde teslim edecek. 

Nakliye, taşıma ve okul gıda ambarına istifleme yüklenici firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu 

iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. İstifleme asla gelişigüzel olmayacaktır. 

C)  Tüm balık ürünleri NET KG. üzerinden teslim alınacaktır.  

D)  Alınacak tüm balık ürünleri ULUSAL marka özelliğinde olacak, Birinci sınıf ve kalitede 

olacak, son kullanma tarihleri üzerlerinde belirtilmiş olacaktır,kabul görmeyen üründe ısrar 

edilmeyecek, komisyonun önereceği ürünü teslim edecektir.Komisyonun uygun görmediği ve 

teknik şartnameye uymayan malı teslim etmekte ısrar eden yükleniciler hakkında gerekli yasal 

işleme başvurulacaktır. 

 

E) Ödemeler peyderpey olacaktır. 

 

 

          E) YÜKLENİCİ; Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu mal/malzemeyi Cumartesi, Pazar ve 

gerektiğinde bayram günleri de dâhil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. Şayet zorunlu 

bir durum söz konusu değilse mal/malzemenin mesai saatlerinde teslim edilmesi esastır. Yüklenici 

genel teslimatlarını mesai saatlerinde ( en geç saat:16,30) yapmakla mükelleftir. Ancak zorunlu 

hallerde idarenin talebi üzerine mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonları mal/malzemenin teslimatı 

yine komisyon marifetiyle yapılabilir. Teslimat her halükarda komisyon marifetiyle yapılır. 

 YÜKLENİCİ’ nin işi aksatması,  istenilen gün ve saatte mal/malzemeyi teslim etmemesi veya 

mal/malzemenin teknik şartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi, bozulmuş olarak getirilmesi, 

içerisinde yabancı bir madde tespit edilmesi, gramajının eksik gelmesi, taşıma yapmış olduğu aracın 

vasıflara uygun olmaması, vb. tespit edildiğinde Muayene Kabul Komisyonu Tarafından vukuu 

bulan olay zabıt (tutanak) atına alınır. Okul Müdürlüğü YÜKLENİCİ’ ye bir ay içerisinde en fazla iki 

defa yazılı ihbarda bulunur. Birinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ’ den İhale toplam bedeli üzerinden 

%0,5(Binde beş) oranında ceza kesilir. İkinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ’ den İhale toplam 

bedeli üzerinden %1(Yüzde bir) oranında ceza kesilir. 3.defa aynı olumsuzluğun tekrarı halinde 

Okul Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak Sözleşme tek taraflı FESH edilecektir. Kesin 

Teminatı İRAD (Gelir) Kaydedilecektir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep 

etmeyeceğini peşinen kabul eder.                                                                       
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