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                   İHALE İLANI 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ARPA TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR. 

 

Şube Müdürlüğümüzce liman silosunda  stoklu yaklaşık  1.900 ton arpa (dökme)  Aşağıda 

belirtilen Şube Müdürlüklerimize karayolu ile taşıma işi yaptırılacaktır.  
 

1.900 TON  ARPA (DÖKME) TAŞIMA BİLGİLERİ 

SEVK İŞYERİ 
TESELLÜM 

İŞYERİ 

TERTİP 
MİKTARI-

TON 
İŞYERİ / ŞUBE 
MESAFESİ-KM 

GÜNLÜK 
SEVK 

MİKTARI-
TON İHALE TARİH SAATİ 

MERSİN ŞB MÜD MALATYA AJ 1.900 465 150 11.02.2019-10:00 

GENEL TOPLAM 1.900   975   

 

1- Taşıma ihalesi Şubemiz İdari binasında 11.02.2019 Pazartesi günü saat 10:00’de, ihale 

sonuçlandırılamadığı takdirde aynı gün saat 15:00’de ikinci kez Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında yapacağı 

mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 27. Maddesi 

gereğince (pazarlık )   yapılacaktır.  

 

Yukarıda belirtilen işyerlerine kesinlikle uzun dorse araç gönderilmeyecektir.   

 

 

2- Teklif Mektubu: 

a) Tekliflerin verileceği yer: TMO Mersin Şube Müdürlüğü İdari binası 

 

b) Son Teklif Verme Tarihi ve saati  ( İhale Tarihi )   :  11.02.2019 Pazartesi günü Saat 10:00 ( ihale 

sonuçlandırılamadığı takdirde aynı gün saat 15:00’de ikinci kez yapılacaktır.) 

 

c)Teklif mektubunda Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

 

d)Teklif Mektubunun üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, 

 

e)Teklif Mektubunun üzerinde ad ve soy ad ile ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması zorunludur. 

 

f) Teklif Fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. Belirtilmemiş ise KDV hariç kabul edilir. 

 

g)Teklif mektupları (ihale dokümanında belirtilen örneğe uygun olarak) son teklif verme tarih ve saatine 

kadar Şube Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Servisine elden verilecektir ve zarfın üzerine  “ Arpa Taşıma 

İhalesi Teklif Mektubudur.” ibaresi yazılarak firma kaşesi üzerine imza atılacaktır. 

 

3- İhaleye girecek isteklinin: 

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi 

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

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:62895304-209.02.02-E.35458 ve Barkod Num.:5144873 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası. 

 

c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi veya ilgili meslek odası belgesi. 

1-  Gerçek kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ilgisine göre Ticaret 

ve /veya Sanayi odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2-Tüzel kişi olması halinde işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel   kişiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya T.M.O.  merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

 

d- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınma R yetki belgesi (R1-R2) 

belgesine sahip olma.   

Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G, H ve L yetki belgesi olanlarda 

ihaleye katılabilecek olup, Ancak H türü yetki belgesi Taşıma yetki belgesi almadan kendi nam ve 

hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez denildiği için Taşıma Yetki 

belgesi ibraz etmek zorundadır. Gerçek ve tüzel kişiler ilanda belirtilen günlük taşıma taahhüdünün asgari 

2 katı kadar kendi adına K belgesi (K1 veya K2) ile birlikte ihaleye katılabileceklerdir 

e)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

1-  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

2- Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibarıyla en son durumunu gösteren   şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter 

tasdikli sureti ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza  beyannamesi   

3-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı  

 vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  

f)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.( İhale doküman faturası ) 

 

g)Geçici teminat: istekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri fiyatın 

çarpımının en az %3 oranına (yüzde üç) tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

h)Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu bulunmadığına dair taahhütname ( Ancak ihale üzerinde 

kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair 

belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.) 

 

ı)Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname, ( Ancak ihale üzerinde kaldığı taktirde 

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

verilecektir.) 

 

i) Her sayfası imzalı ve kaşeli şartname ve sözleşme taslağı. ( Okunup imzalandığına dair ) 

 

4-Yükleme-Boşaltma Ofise ait olup, müteahhit sadece taşıma işini yapacaktır. Taşımalarda iş 

durumuna göre idarece verilecek günlük sevk tertip programına mutlaka uyulacak olup, iş yoğunluğu 

nedeniyle idare sevk programında değişiklik yapmaya yetkilidir. 

 

5- Şartlı ve gruplu teklif kabul edilmeyecektir. Verilen her teklif ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

 

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

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:62895304-209.02.02-E.35458 ve Barkod Num.:5144873 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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6- İhale Ofisçe üzerine geçici ihale yapılmış olan kişinin bildirdiği kanuni ikametgâh adresine 

tebliğ edilir. Bu tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren yüklenici 3 gün içerisinde geçici teminatı kesin 

teminata çevirmeye ve sözleşme yapmaya mecburdur. Aksi takdirde geçici teminat irat kaydedilebilir. 

 

7-Teklifler, şartname ekindeki ekli teklif örneğine uygun olarak kapalı zarfla verilecek olup, işyeri 

bazında en düşük fiyatı veren firma ile yapılacak pazarlık sonucu oluşan fiyattan taşıma işi ihale 

edilecektir.  

 

8- Üzerine geçici ihale yapılan istekli verdiği fiyattan ve üstlendiği yükümlülüklerden geri 

dönemez. Ancak ihale gününden itibaren geçecek 30 gün içerisinde ofis ihalenin kesinleştiğini tebliğ 

etmez ise geçici ihale sahibi Ofise yazılı olarak bildirmek kaydıyla taahhütten vazgeçebilir. 

 

9- Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 17.10.1996 tarih 4199 

sayılı kanunun 25. maddesi, aynı maddenin 65. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmiş şekli gereğince yük 

nakli yaptırılacak araçların azami toplam ağırlıklarının dikkate alınarak yükleme yapılması zorunludur.  

 

10- 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. 

 

11-Bu işe ait ihale dokümanı (Teklif mektubu, Şartname ve Sözleşme taslağı ) işyerimiz Ticaret 

Servisinden 50,00TL(KDV dâhil) karşılığı temin edilebilir. 

 
12-İhaleye girecek istekliler mutlaka ihale dokümanını alacaklar ve her sayfasını imzaladıktan 

sonra yukarda yazılı belgelerlerin aslı veya noter tasdikli suretlerini ihale saatinde komisyona 

vereceklerdir.  

 

          13- Kati teminat: İstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile pazarlık sonucu oluşacak 

nihai fiyatın çarpımının % 10 oranına ( yüzde on ) tekabül eden miktarda kati teminat 

vereceklerdir. 

 

Yukarıdaki yazılı belgelerden herhangi biri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. 

 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
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