“4734-3/G”
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin
adı]’nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu
geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] YTL’yi1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, istekli;
1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 ve 17 inci maddesinde belirtilen kapsam
dahilinde ise,
2) Tekliflerin değerlendirme aşamasında, idare tarafından teklifi düzeltilerek ve
kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresi içinde
bildirirse ya da herhangi bir cevap vermezse,
3) Teklifin geçerlilik süresi içinde, idarenin teklifin kabul edildiğini usulüne uygun
biçimde bildirmesini takiben 10 gün içinde kesin teminatı vermez ya da sözleşmeyi
imzalamazsa,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı
talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve
tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle
birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu
sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün süreyle
geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce [bankanın
adı]‘na iletilecektir.
İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………..……….2
olarak tarafınıza ödenecektir.
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
Banka Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantilerine dayanılarak
verilecek mektuplarda, kontr-garantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve
teminatın kontr-garantili olduğu belirtilecektir. Teklif / Ödemeye esas para birimi Yeni Türk
Lirası ise kontr-garantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Yeni Türk Lirası
üzerinden düzenlenecektir. Teklif / Ödemeye esas para birimi yabancı para birimi ise Yeni Türk
Lirası yerine ilgili yabancı para birimi yazılacaktır.
1

Yabancı para birimi cinsinden verilecek teminat mektuplarında buraya ilgili para birimi yazılacaktır.

2

Tazmin halinde geri ödemenin teminatın verildiği belirtilen para cinsinden bankaca ödenmesi esas olup yabancı para
cinsinden teminat idarece kabul edilmekle birlikte idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın
yapılabildiği durumlarda ise tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödemenin yapılacağı
yazılacaktır.
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