
 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

MERSĠN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ĠHALE DUYURUSU 

 

 

1-) ġube Müdürlüğümüz stoklarında bulunan 2,000 ton dökme  natürel yeĢil mercimeğin TMO 

iĢyerinden imalatın yapılacağı tesise taĢınması Ofis’e ait, gelen yeĢil mercimeklerin tesis içerisinde 

boĢaltılması, ürünlerin kalibrasyon ve 25 kg’lık polipropilen çuvallara konulması, imalat sonrası elde 

edilecek kıymetli yan ürünlerin 1 tonluk bigbag/50 kg’lık çuvalla konulması, bunlara ait baskı, film, 

etiket vb. tüm masraflar ile kalibrasyon, imalat ve paketleme sonucu elde edilen yeĢil mercimek ve 

kıymetli çıkıntıların Ofis kamyonlarına yüklenmesi iĢidir.             

2-) Ġhale, Kapalı Zarfla Teklif alma yöntemi ve bilahare pazarlığa geçilmek suretiyle 

08/01/2019 Salı günü saat 10:00’da Mersin ġube Müdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda 

yapılacaktır. Ġhale gerçekleĢmemesi durumunda 09/01/2019 ÇarĢamba günü saat 10:00’da tekrar ihale 

yapılacaktır. 

3-) Mercimek kalibrasyon, imalat ve paketleme iĢlemleri, TS 143Mercimek Standardında 

belirtilen tüm hususlara uyularak 1.sınıf olarak yapılacak ve Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

4-) Teklifler kapalı zarf içinde sunulacak olup zarflar isteklilerin önünde açıldıktan sonra, 

ihaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde pazarlık için teklif vermeyen firmaların kapalı 

zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır. 

5-) Teklifler ihale günü saat 9:45’e kadar Yeni Mahalle Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 52 Akdeniz / 

MERSĠN adresinde bulunan TMO Mersin ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Servis ġefliğine elden teslim 

edilecektir. Posta veya faksla verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

6-) Bu ihaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır. 

7-) Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen firmalar Ģartname ve eklerini KDV dahil 50,00 TL karĢılığında 

Mersin ġube Müdürlüğünden temin edebilecektir.  

8-) Geçici ve Kesin teminat miktarları ile geri verilme Ģartları ile ihaleye iliĢkin tüm hükümler 

Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir. 

9-) Ġhaleye iĢtirak edecek firmalara ait fabrikaların mercimek iĢleme kapasitelerinin en az 100  
ton/gün olması gerekmektedir.(24 saat üzerinden) 

10-) Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden istisna kapsamında olup 2886 sayılı kanuna tabi 
değildir. Ġhale TMO Ġhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi, uygun fiyatı ve koĢullarda üstünlüğü 
tespitte ihale komisyonu serbesttir. 
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