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2- İşletmece hasat için belirtilen tarihten 1 ( Bir ) gün önce Müteahhit Silaj makinasını İşletmede hazır

bulunduracaktır. 

              3-Silajın biçilmesi,nakliyesi ve tartım ücreti müteahhit e aittir. 

4- Hasat sırasında Slaj Makinesinde meydana gelebilecek herhangi bir hasar,mal ve can kayıplarından

Müteeahhit sorumludur.İşletmenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

 T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

2021 YILI SLAJLIK MISIR SATIŞ-HASAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1- Müteahhit Şartnamede belirtilen 675 (+/-%10) dekar Slajlık Mısır Satışı ekili alanı idarenin istediği

şartlarda ve zamanda hasat etmek zorundadır (Tarladaki ürünlerin olgunlaşma durumuna göre hasat yapılacaktır) 

10- Müteahhit çalıştırdığı personelin dikkatsizliği ve benzeri sebeplerle veya slaj makinesinin sebep olacağı her

türlü zararlardan sorumludur ve ondan tahsil edilir. 

11-Biçme esnasında vukuu bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim geciktirilemez.Arıza büyük olduğu

taktirde Müteahhitçe yeni bir slaj makinesi temin edilerek işlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır . 

5- Biçilecek parseller ve parselin biçim sırası İşletmece tespit edilecek ve günde en az 50 (Elli) dekar alanda

hasat yapılacaktır. 

6-Hasadın başlama ve bitimine kadar Müteahhit veya kanuni vekili Slaj makinesinin başında bulunmak

zorundadır .Bu kişi Müteahhit tarfından işletmeye yazılı olarak bildirilecektir.Slaj Makinesinin başında yetkili 

bulunmadığı taktirde 1000 TL/Gün ceza Müteahhitten tahsil edilecektir. 

7-Günlük hasadın başlama ve sona eriş saatleri mesai saatlerine bağlı değildir.Teknik yönden işletme teknik

personelince tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır. 
8-İşletme hasat işini kontrol etmek üzere ''Hasat Kayıplarını Kontrol ve Tartım Komisyonu'' kuracaktır.Bu

Komisyon slajlık mısır hasadının uygun şekilde yapılmasını sağlar. 

9-Müteahhit Slaj ettiği Mısırların tartımını ürünü tarladan hasat ettikten hemen sonra tarafsız elektronik

kantarda yaptırmak zorundadır.Tartım işlemi yapılmadan paketleme vb işlemler yapılmayacaktır.Tartım İşletmeden

görevli eleman kontrolünde yapılacaktır.
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             12- Hasat ile ilgili olarak İşletme tarafından çıkarılacak tamimlere Müteahhitçe uyulacaktır. 

13- Yağışlar nedeniyle veya mahsulün olgunlaşmaması nedeni ile hasada ara verilmesi veya hasat

yapılamamasından dolayı Müteahhit işletmeden herhangi bir hak talep edemez. 

14-Müteahhit firma biçtiği Slajlık mısırların paketleme işlemi için bir alana ihtiyaç duyduğu takdirde idareden

uygun bir alan talep edebilir.Yüklenici Böyle bir alan talep ettiği takdirde idarenin böyle bir alan verme zorunluluğu

yoktur.İdarenin izni alınarak, uygun bir alan verilmesi durumunda makul bir süre içerisinde paketleme işlemlerini

yaparak en kısa sürede alanı boşaltmak zorundadır

             15- İş bu  Teknik Şartname 15 Madde den ibaret olup,İdare Şartname ile birlikte hüküm ifade eder. 
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