İŞ ORTAKLIĞI PROTOKOLÜ
İşbu Protokol, Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad.No:39 PK. 06510 Çankaya/ANKARA adresinde
yerleşik, Ticaret Sicil Numarası “49642”, Vergi Sicil Numarası “460 000 1884" ve resmi internet sitesi
adresi “www.havelsan.com.tr” olan HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan
sonra “HAVELSAN” adıyla anılacaktır) ile “HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde, firma
tarafından beyan edilmiş olan” adresinde yerleşik, Ticaret Sicil Numarası “HAVELSAN İş
Ekosistemi Tedarikçi Portalinde, firma tarafından beyan edilmiş olan”, Vergi Sicil Numarası
“HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde, firma tarafından beyan edilmiş olan” ve
internet sitesi adresi “HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde, firma tarafından beyan
edilmiş” olan “HAVELSAN İş Ekosistemine kayıtlı firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan
ünvanı ile beyan edilmiş olan“ (bundan sonra “İş Ortağı” adıyla anılacaktır) arasında
düzenlenmiştir.
İşbu Protokolde HAVELSAN ve İş Ortağı tek tek “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak da ifade
edilebilecektir.
TANIMLAR - KISALTMALAR
A Grubu Firma: idari, kalite ve teknik değerlendirmelerinde 90-100 aralığında puanlandırılmış firma
B Grubu Firma: idari, kalite ve teknik değerlendirmelerinde 70-89 aralığında puanlandırılmış firma
C Grubu Firma: idari, kalite ve teknik değerlendirmelerinde 50-69 aralığında puanlandırılmış firma
KAP:

İş

ekosistemi

portalinde

kayıtlı

aday

firmalara

yapılan

idari,

kalite

ve

teknik

değerlendirmelerinin sonucunda verilen Kayıtlı Aday Puanıdır.
GPP: HAVELSAN alt Yüklenici yönetimi esasları çerçevesinde HAVELSAN alt yüklenicilerine
yapılan tetkikler sonucunda verilen Genel Performans Puanıdır.
Amaç ve Kapsam
Bu Protokolün amacı; HAVELSAN ile İş Ortağı arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.
İşbu Protokol, İş Ortağı’nın HAVELSAN İhtiyacı kapsamında ve İş Ekosistemi Portalinde bildirmiş
olduğu faaliyet alanlarını kapsar.
İşbu Protokol, Taraflar arasında sözleşme imzalama taahhüdü olarak değerlendirilemez.
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İşbu Protokol kapsamında teklif istenen İş Ortağı, ihalenin alınamaması durumunda, herhangi bir
hak, tazminat veya benzeri taleplerde bulunamaz.
HAVELSAN’ın Hak ve Yükümlülükleri
HAVELSAN, işbu Protokol’ün kapsamı dâhilindeki tüm işler için teklif alırken, aşağıda genel hatları
verilen esaslar çerçevesinde, İş Ekosisteminde yer alan firmalara öncelik verecektir.
Öncelikle A kategorisindeki tüm firmalar, ihale yeter şartı olan 3 (üç) teklif alınamazsa B
kategorisinde yer alan tüm firmalar,

ihale yeter şartı olan 3 (üç) teklif hala alınamamışsa, C

kategorisinde yer alan tüm firmalar ihaleye çağırılacaktır.
İş Eko Sisteminde ihaleye konu faaliyet alanında A-B-C kategorilerinde üç firma bulunmadığı
durumlarda, ihaleye iş ekosistemine kayıtlı olmayan firmalar da çağırılabilecektir.
HAVELSAN, İş Ekosisteminin işleyişine dair kural ve düzenlemelerini, tüm İş Ortaklarının erişimine
açacaktır. Söz konusu düzenlemelerde değişiklik ihtiyacı olması halinde, HAVELSAN, değişiklikleri
İş Ekosisteminde yer alan firmalar ile koordineli yapmak için azami gayreti sarf eder.
HAVELSAN, İş Ekosisteminde yer alan firmaların kurumsal gelişimi için sağlayacağı imkanları,
kapsam ve kategori dışında bir ayırım gözetmeden, adil bir şekilde kullandıracaktır.
İş Ortağı Hak ve Yükümlülükleri
İş Ortağı kapsam dahilindeki işlerde HAVELSAN tarafından yapılacak ihalelerde bulunduğu
kategorinin ihaleye davet önceliklerine sahiptir.
İş Ortağı, kapsam dahilindeki bir iş için HAVELSAN tarafından teklif istendiğinde, en rekabetçi teklifi
sunmak için azami gayreti sarf eder. İş Ortağı kabul edilebilir bir sebebi olmaksızın rekabetçi bir teklif
vermemesi halinde, vermediği her teklif için, Genel Performans Puanından (GPP) ve/veya Kayıtlı
Aday Puanından (KAP) (2) puan indirilmesini kabul eder.
İş Ortağı, ihale konusu işi HAVELSAN’ın yazılı onayı olmadan başka bir firmaya taşere edemez.
Protokolün Geçerliliği
Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’a 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak, bu
Protokolü feshedebilir. Bu Protokolün feshi Taraflar arasında varsa ve hatta bu Protokol kapsamında
yapılmış dahi olsa, diğer sözleşme, anlaşma ve Protokollerin işleyişine etki etmez.
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Protokol metninde yapılacak değişiklik ya da ilaveler, usulüne uygun olarak Tarafların yetkili
temsilcileri aracılığıyla tanzim edilen yazılı metinlerin imzalanması durumunda geçerli olacaktır.
Diğer Hususlar
İşbu Protokol kapsamında yürütülen faaliyetler çerçevesinde Taraflar, doğabilecek mali
yükümlülükleri kendileri karşılayacaklardır.
İşbu Protokolün yorum ve icrasından doğabilecek anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler yolu ile
çözülmeye çalışılacak, çözülemeyen bütün anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup,
anlaşmazlıklara Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
İşbu Protokol, İş Ortağı’nın yetkilendirdiği temsilciler tarafından sistemden onaylandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girmiştir.
Ek-A: İş Ortağının İmza Sirküleri
Ek-B: Bilgi Değişimi ve Gizlilik Anlaşması
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