
                                                              İHALE İLANI                                                                       EK-1 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

YEŞİL MERCİMEK KALİBRSYON VE İMALATI  

 

1-İdarenin 

a) Adresi : Horozluhan Mahallesi Cihan Sok. 9 42210 SELÇUKLU/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0332 346 0551 – 0332 346 0550(fax) 

c) Elektronik Posta Adresi : konya.sube@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu  

a) Şube Müdürlüğümüz stoklarında bulunan 2.000 Ton dökme natürel yeşil mercimeğin TMO işyerinden imalatın 

yapılacağı tesise taşınması Ofis’e ait, gelen yeşil mercimeklerin tesis içerisinde boşaltılması, ürünlerin kalibrasyon ve 

25 kg’lık polipropilen çuvallara konulması, imalat sonrası elde edilecek kıymetli yan ürünlerin 1 tonluk bigbag veya 

50 kg’lık çuvallara konulması, bunlara ait baskı, film, etiket vb. tüm masraflar ile kalibrasyon, imalat ve paketleme 

sonucu elde edilen yeşil mercimek ve kıymetli çıkıntıların Ofis kamyonlarına yüklenmesi işidir. 

b) Mercimek kalibrasyon, imalat ve paketleme işlemleri, TS 143 Mercimek Standardında belirtilen tüm hususlara 

uyularak 1. Sınıf olarak yapılacak ve Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliklerine uygun 

olacaktır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer: Konya Şube Müdürlüğü - Horozluhan Mah. Cihan Sok. No: 9 Selçuklu/KONYA 

b) Tarihi ve saati: 07.01.2019 Pazartesi  Saat 10:00 İhalenin sonuçlanamaması durumunda 09.01.2019 tarihinde 

saat 10:00’da ikinci defa ihale yapılacaktır. 

4. İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin “Kapalı Zarfla Teklif Alma ” yöntemi ile ihale edilerek, bilahare pazarlığa 

geçilmek suretiyle yapılacaktır. 

5. İhaleye ait şartname ve ekleri KDV Dahil 50 TL fiyat karşılığında Alım ve Muhafaza Servisinden temin 

edilecektir.  

6. Teklifler ve ihaleye katılım belgeleri, Horozluhan Mah. Cihan Sok. No: 9 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan 

TMO Konya Şube Müdürlüğü ne  ihale tarih ve saatine kadar Bilgi İşlem Servisi Haberleşme Birimine elden  

teslim edilecektir .Posta veya faksla verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

7. Geçici teminat, kesin teminat ve oranları şartnamede belirtilmektedir. 

8. İhaleye iştirak edecek firmalara ait fabrikaların mercimek işleme kapasitelerinin en az 100Ton/Gün olması 

gerekmektedir. (24 saat üzerinden)   

9.Bu ihaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır 

10. İhaleye katılan firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi olması gerekmektedir. 

11. TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamındadır.  İhale TMO İhale 

Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbest olduğu gibi, uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir. 

 

                                                                                                              

                                                                                                             TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

                                                                                                             KONYA ŞUBE 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.:15071285-113.02-E.288243 ve Barkod Num.:5026074 bilgileriyle erişebilirsiniz.


