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               TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ ÇORUM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 

OSMANCIK AJANS DEPOLARINDA BULUNAN 200 TON VE ÇANKIRI AJANS 

AMĠRLĠĞĠMĠZ DEPOLARINDA BULUNAN 37 TON 3551 KODLU  OSMANCIK SAMSUN 

ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINDA BULUNAN 55 TON 3555 KODLU ÇELTĠĞĠN 

KIRDIRILMASI YAPILACAKTIR. 

           1-) ġube Müdürlüğümüze bağlı Osmancık Ajans Amirliği depolarında bulunan 200 ton ve 

Çankırı Ajans Amirliğimiz depolarında bulunan 37 ton 3551 kodlu Osmancık çeltik ile Samsun 

ġube Müdürlüğü Bafra Ajans depolarında bulunan 55 ton 3555kodlu Diğer Uzun Taneli çeltik 

kırdırılacaktır. 

                 ġube Müdürlüğümüze bağlı ġube Müdürlüğümüze bağlı Osmancık Ajans Amirliği 

depolarında bulunan 200 ton ve Çankırı Ajans Amirliğimiz depolarında bulunan 37 ton 3551 kodlu 

Osmancık, Samsun ġube Müdürlüğü Bafra Ajans depolarında bulunan 55 ton 3555kodlu Diğer 

Uzun Taneli çeltiğin depolardan alınması,  imalattan alınacak 1,2,3. Kırıklar ile ham tane, darıcan, 

kepek ve fotosel iadesi Ofise, kavuzlar firmaya ait, olmak üzere 21.02.2019 PerĢembe günü saat 

10:30 da TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesi gereği kapalı zarf teklif alma ve en düĢük teklifi 

verenle pazarlık yapma usulüyle kırdırılması,  

2-)Ġhale 21.02.2019 PerĢembe günü saat 10:30 da Çorum ġube Müdürlüğü hizmet binasında 

TMO ihale yönetmeliğinin 22/4. maddesi gereği kapalı zarf teklif alma ve en uygun teklif fiyatını 

verenle pazarlık yapma yöntemiyle yapılacağından. Teklifler elden verilecek olup, posta veya faksla 

verilen teklifler kabul edilmeyecektir.              

 3-)Teklif mektuplarının opsiyon süresi ihale tarihi itibarıyla 30 gündür  

            4-)Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen firmalar Ģartname ve eklerini bedelsiz olarak Çorum ġube 

Müdürlüğü, Osmancık,Çankırı,Sungurlu,Alaca Ajans Amirliklerinden temin edebilirler.            

            5-)Ġhaleye iĢtirak için istenen belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir.               

                a)Nüfus hüviyet belgesi fotokopisi (Aslı ihale Komisyonunca görülecektir) 

                b)Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet belgesi (2019 yılına ait) 

                c)Fabrika kapasite belgesi (2018 yılına ait temin edilemezse 2017 yılı) Ġhaleye iĢtirak 

edecek kiĢi ve kuruluĢlara ait fabrikalarda 24 saat üzerinden en az 100 ton çeltik kırdırılacağından,  

(Toplam 5 gün) imalat yapılacak fabrikaların kapasite raporları teklif mektubuna eklenecektir. 

               d)Ġhaleye katılacak kiĢilerin cari yıla ait, yasal temsilciliği veya yetkili vekil olduklarına 

dair imza sirküleri ile noterden tasdikli vekâletname, 

               e)Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, 

               f)ĠĢbu Ģartnamenin ve eki sözleĢme tasarısının okunup, hükümlerinin aynen kabul 

edildiğinin bir yazıyla bildirilmiĢ olması, 

               g) Teklif mektubunda fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmıĢ olması, 

               h) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Siciline Kayıtlı olduğuna dair belge, 

               ı) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname 

(ancak ihale üzerine kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu 

ve Vergi borcu olmadığına dair belge sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir) 

               j) Teklif etmiĢ oldukları bedelin % 3 oranında geçici teminatın yatırılmıĢ olması, 

               k)Fabrikanın faal halde bulunan renk ayırıcısı (Sorteks vb.) sistemi bulunması 

gerekmektedir. 

6-) Ofisimiz pirinç imalatında 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun istisna kapsamında olup, 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi uygun fiyat ve koĢullarda 

üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir. 

7-)Pirinç imalatı 7 Ocak 2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren Türk 

Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde belirtilen tüm hususlara uyularak 1. sınıf yapılacaktır. 

   8-)Ayrıca Pirinçler tane yüzeyinde oluĢan tozun alınarak, albenisini arttırılması için Pirinç 

Tebliğinin 6. maddesinde atıfta bulunulan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Katkı 

Maddeleri Tebliğine uygun olarak üründe istenmeyen olumsuz kokulara meydan vermeyecek 

Ģekilde bitkisel (Ayçiçek) yağ kullanılarak parlatılacaktır. Yağ ilgili firma tarafından tedarik 

edilecektir.                 
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