
KARAYOLU NAKLİYESİ İHALE İLANI 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

AKŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
1. İdarenin 
a) Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Akşehir Şube Müdürlüğü 

b) Adresi: İstasyon Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 2976 Akşehir/Konya 

c) Telefon - Faks Numarası: 0 332 813 12 00  - 0 332 813 01 40 

d) Elektronik Posta Adresi: aksehir.ticaret@tmo.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin 

a) Adı: Şube Müdürlüğümüz Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Kiralık Depolarından 1.732 

Ton (+/- %20) sözleşmeli haşhaş kapsülünün AAF İşletme Müdürlüğüne karayoluyla taşınması.  
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Not: AAF İşletme Müdürlüğünün çalışma durumuna göre günlük sevkiyat tonajlarında değişiklik 

olabilir. 

  

1- Taşıma ihalesi Şubemiz İdari binasında 12.11.2019 tarihi Salı günü 09.30 - 10.30 saatleri arasında, 

İhale sonuçlandırılamadığı ve/veya iptal edildiği taktirde ikinci ihale 13.11.2019 Çarşamba günü saat 09.30 

ve 10.30 saatleri arasında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı KİK kanununun 3 üncü 

maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğin 27. maddesine göre kapalı zarfla teklif alma ve en uygun teklif sahibi firma ile pazarlık 

yöntemine göre yapılacaktır. 

2- İhalenin Yapılacağı Yer: T.M.O Akşehir Şube Müdürlüğü İdari Binası 

3- İhale Tarihi – Saati: 12.11.2019 tarihi Salı günü, saat (09.30-10.30)           

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 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 alınabileceği yer: Akşehir Şube Müdürlüğü Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50.00 TL 

İhaleye teklif verecek olanların Ofisçe onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

 

2- Teklif Mektubu:  

a) Tekliflerin verileceği yer: T.M.O. Akşehir Şube Müdürlüğü İdari binası  

b) Son Teklif Verme Tarihi ve saati ( İhale Tarihi ) : 12.11.2019 tarihi Salı günü saat 09.30 ve 10.30 

arasında İhale sonuçlandırılamadığı ve/veya iptal edildiği takdirde ikinci ihale 13.11.2019 Çarşamba  

günü saat 09.30 ve 10.30 arasında 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 “Haşhaş Kapsülü 

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

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:56838452-209.99-E.67591 ve Barkod Num.:5860412 bilgileriyle erişebilirsiniz.

mailto:aksehir.ticaret@tmo.gov.tr


5- İstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az 

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

 

      6- İhaleye Girme Şartları 

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:  

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası, 

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

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

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4925 sayılı karayolu 

taşıma kanununun 11.06.2009/27255 sayılı yönetmeliğinin “ Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 5. ve 6. 

maddesi gereği, ticari amaçlı yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler şartnamede belirtilen 

günlük taşıma taahhüdünün asgari 2 katına kadar K belgesi (K1 Belgesi) ile kendi adına ihaleye iştirak 

edebileceklerdir. 

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

bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 4925 sayılı karayolu taşıma 

kanununun 11.06.2009/27255 sayılı yönetmeliğinin “ Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 5. ve 6. maddesi 

gereği,  

c-2-a- Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler şartnamede belirtilen günlük 

taşıma taahhüdünün asgari 2 katına kadar K belgesi (K1 Belgesi) ile kendi adına ihaleye iştirak 

edebileceklerdir. 

Ancak K belgesi sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde K Yetki Belgesi ekinde bulunan taşıt listesindeki 

araçlar dışında araç çalıştırmayacaklardır. 

c-2-b- Ticari amaçla yurt içi ve uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin de R 

Belgesi (R1 veya R2 belgelerinden birisini) ihale komisyonuna ibraz edilecektir. 

c-2-c- Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden C2 Yetki belgesi olanlar da 

ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

c-2-d- Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden L1 ve L2 Yetki belgesi olanlar da 

ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

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, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren,    şirket 

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

sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletnamesi 

ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Bu Şartnamenin 17. maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat, 

h) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı 

takdirde ihale tarihi itibariyle düzenlenmiş kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge) 

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

tarihi itibariyle düzenlenmiş kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge) 

i) İmzalı ve kaşeli Şartname ve eki sözleşme taslağı, 

j)Teklif ve içeriği 16. maddede belirtilen teklif mektubu. 

k) Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa 

müştereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve 

dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel 

kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişkileri ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz. 

l) Yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname. 

 

Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, genişlik ve azami yükseklik 

ölçülerine uygun hareket edilecektir. 

 

İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, 

işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek belgenin aslı istekliye iade 

edilebilir. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:56838452-209.99-E.67591 ve Barkod Num.:5860412 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve bu ihale 4734 sayılı Kanundaki istisna kapsamında 

bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Geçici teminat işyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi 

yapan işyerine zarfın içinde sunulur. 

Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır. 

 

 

     NOT: Yükleme Ofisin belirlediği günlerde yapılacaktır. 

 

BANKA HESAP NUMARALARI 

Halk Bankası Akşehir Şubesi: TR 22 0001 2009 5120 0013 0000 01 
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