
İ H A L E   İ L A N I 
T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Tekirdağ Şube Müdürlüğü  bağlı işyerlerinde bulunan(+ %30) yaklaşık 15762 Kg. 

hurda polietilen, 7960 Kg. hurda Brandanın satışı yapılacaktır. İhale, Hurda polietilen 

1,98.-TL/kg.,Hurda branda 1,00.-TL./kg. muhammen bedel üzerinden Kapalı Zarfla 

Teklif Alma ve teklif zarflarının açılmasını müteakip en yüksek teklifi veren üç istekli 

arasında (üç ve üçten az teklif olması halinde tüm istekliler arasında) açık artırmaya 

yapılması suretiyle ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık 

yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 06.11.2019 Çarşamba günü saat 14:30 da 

yapılan ihaleye katılımcı olmaması nedeniyle 13.11.2019 tarih Çarşamba günü saat 

14.30 da “Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğü idari binasında 

oluşturulacak ihale komisyonunca tekrar yapılacaktır. 

2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :  

a) Şahıslar için kanuni ikametgah belgesi 

b) Teklifi imzalayanın kimliği yada kimlik aslının ibraz edilmesi kaydıyla fotokopisi 

c) 2019 yılı içinde alınmış imza sirküleri 

d) Teklif verenin temsilci olması halinde hurda polietilen alımına ilişkin yetki belgesi 

ve imza sirküleri 

e) Tüzel kişinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 

yıl içerisinde alınmış belge 

f) Adres Beyanı, Telefon ve Faks numarası 

g) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge 

h) İhale Dokümanı satın alındığına dair belge 

i) Her sayfası teklif sahibince imzalanmış TMO Hurda Polietilen ve Hurda Branda 

Satış Şartnamesi 

j) Şartname ekinde örneği verilen teklif mektubunun konularak kapatıldığı iç zarf 

 

3. Satılacak Hurda malzemelerin teslim edileceği yerler: 

Satışa sunulan hurda malzemelerin bulunduğu yerler ve miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (Yapılacak teslimatlar +/- % 30 toleranslı olabilecektir.) 

 

 

SIRA   
NO 

BULUNDUĞU İŞYERİ 
ADI 

HURDA 
POLİETİLEN 

MİKTARI  
(KG) 

HURDA 
BRANDA 
MİKTARI  

(KG) 

 
TEKİRDAĞ ŞUBE 

 
7000 

 
3420 

1 MALKARA  
 (Şarköy T.Ekip) 

 
3140 

 
---- 

2 
HAYRABOLU AJANS 

---- 
 

4540 

3 
MURATLI AJANS 

 
3910 

---- 

4 SİLİVRİ AJANS 1712  

T O P L A M 15.762 7.960 



4. Hurda malzemeler için ;  

                 :    1.200,00  TL    (Bin iki  Yüz TL)      geçici teminat yatırılacaktır. 

5. İşin bitirilme süresi Sözleşme tarihinden itibaren  30(otuz) Takvim günüdür. 

6. Bu işe ait şartname ve ekleri T.M.O Tekirdağ Şube Müdürlüğünden 40.00.-TL+KDV 

karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi almaları zorunludur. 

7. Hurda malzemeler peşin bedelle ve TL olarak satılacaktır. Teklif edilen bedellerin 

geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu sürenin 

yeterli olmaması durumunda TMO sürenin uzatılıp uzatılmayacağına karar 

verebilecektir. 

8. 13.11.2019 Çarşamba günü saat 14.30 da yapılacaktır. 

9. İhale şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan bütün yerli isteklilere açıktır.  

10. TMO 2886 sayılı İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 

yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

TOPRAK  MAHSULLERİ OFİSİ 

TEKİRDAĞ  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

                                                                                                      


