
 

                       Toprak Mahsulleri Ofisi Derince ġube Müdürlüğü 
                                           Deniz Mh. Mektep Sk. No: 5   41900   Derince  /  KOCAELİ   - Tel  :  (0262)  229 99 56  -  FAKS   : (0262) 239 42 68-  e-posta  :   derince.ticaret@tmo.gov.tr     -    Elektronik Ağ  : www.tmo.gov.tr                                                                                                                                                                                

 

  
 

TMO DERĠNCE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

KIYMETSĠZ HUBUBAT TOZU SATIġI ĠHALE ĠLANI 
 

  TMO Derince Şube Müdürlüğü Kıymetsiz Hububat Tozu Satışı TMO İhale 

Yönetmeliğinin 27. maddesine göre Pazarlık Yöntemi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

1-İdarenin; 

 a) Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü 

 b) Adresi: Deniz Mah. Mektep Sok. No:5 Derince/KOCAELİ 

 c) Telefon – Faks Numarası:0 262 229 99 56 – 0 262 239 42 68 

 d )Elektrik Posta Adresi: derince.ticaret@tmo.gov.tr   

 

2-İhale konusu hizmetin; 

 a) Adı: Şube Müdürlüğümüz Liman Silosunda oluşan kıymetsiz hububat tozu Satışı  

 b) İhale Usulü: TMO İhale Yönetmeliğinin 27.maddesine göre Pazarlık yöntemi  

 c) İhalenin Yapılacağı Yer: TMO Derince Şube Müdürlüğü İdari Binası 

 d) İhale Tarihi-Saati: 01.02.2019 – 10.30 

 

  Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğümüze elden verilecektir. 

Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin 

yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.  

 

3-İhale Dokümanı; 

 a) İhale dokümanının satın alınacağı yer: Derince Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisi 

 b) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL 

 

 4-İhaleye Girme Şartları; 

  İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 

 

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.) 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

  1)  Gerçek kişi olması halinde,  ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,               

  2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

  2) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

T.C. 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

DERĠNCE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:11158615-202.99-E.24812 ve Barkod Num.:5110702 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde 

kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)  

f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, 

ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.) 

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili 

tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter 

tasdikli imza beyannamesi. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

 

           Ġhaleye girecek istekliler mutlaka sözleĢme ve Ģartname tasarısı alacaklar ve her 

sayfasını imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgeler ile birlikte ihale saatinde komisyona 

vereceklerdir. 

   

  İstekliler yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek 

zorundadır.  

 

  Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince 

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 

 

BANKA ADI:     BANKA HESAP NO: 

Halk Bankası Derince Şubesi   TR40 0001 2001 4350 0013 0000 01  

 

 

 

 
  

İHALE EDİLECEK İŞYERİ ADI İHALE TARİH/SAAT GEÇİCİ TEMİNAT 

DERİNCE 01.02.2019 – 10.30 1.600,00 TL 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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