
İHALE İLANI 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRIKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 

İŞYERLERİNDE BULUNAN HURDA POLİETİLEN SATIŞ İHALESİ 

      

1-İdarenin     

a) Unvanı    : Toprak Mahsulleri Ofisi Kırıkkale Şube Müdürlüğü 

b) Adresi    : Kadıoğlu Mah. Şehit Osman Öden Cad. No:41 

                                                    Yahşihan / KIRIKKALE 

c) Telefon  Numarası  : 0 318 357 26 61 – 357 27 55   

d) Faks Numarası  : 0 318 357 27 54 

e) Elektronik Posta Adresi : kirikkale.destek@tmo.gov.tr  

2-İhale Konusu İşin Niteliği  

Türü ve Miktarı : Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Balışeyh, Çerikli, 

Keskin, Karakeçili Ajans Amirliklerinde bulunan 

yaklaşık 49.480 kg (±%30) hurda polietilen satılması işi.  

   Teslim Yeri : Kırıkkale Şube Müdürlüğü, Balışeyh, Çerikli, Keskin, 

Karakeçili Ajans Amirlikleri. 

 3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer   : TMO Kırıkkale Şube Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati   :19.04.2019 cuma günü saat 10:00 da ihale 

sonuçlanmadığından 22.04.2019 tarih pazartesi günü saat 14:00 da ikinci defa ihale 

yapılacaktır. 

 

4-İhale; TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “kapalı zarfla teklif alma” ve “açık 

artırma” yöntemi ile ihale edilerek yapılacaktır.  

 

5- İhaleye Girebilme Şartı ve Yeterlik Kriterleri 

5.1- Kırıkkale İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 16.04.2018 tarihli ve E.2237 sayılı 

Olur’u ile Endüstriyel Atık Yönetim Planına istinaden TMO Kırıkkale şube ve 

işyerlerinde oluşan hurda polietilen satışı; plastik ambalaj atık kodu (150102) belirtilen 

kodda lisans almış toplama, ayırma ve geri dönüşüm/geri kazanım firmalarına 

yapılacaktır. 

5.2- İhaleye katılabilmek için dış zarfa konulacak belgeler; 

5.2.1- İştirakçinin kayıtlı olduğu odadan alınmış cari yıla ait “ Oda Sicil Kayıt Belgesi”. 

5.2.2-Teklifi ve diğer bütün ihale evraklarını imzalayan firma temsilcisinin, cari yıla ait teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

5.2.3- Nüfus cüzdanının arkalı önlü sureti(Aslı İhale Komisyonuna ibraz edilecek) 

5.2.4- Teklif Mektubunu imzalayan yetkili ve/veya yetkililerce her sayfası imzalanıp firma 

kaşesi basılmış, sözleşme taslağı ve İdari şartname (Şartnamenin kaşelenip imzalanması, 

şartname ve eklerinde bulunan hükümlerin aynen kabul edildiği anlamını taşımaktadır).  

5.2.5- İstenilen geçici teminat.(Banka teminat mektubu veya TMO vezne alındı makbuzu) 

5.2.6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge ya da fotokopisi. 

5.2.7- Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf. 

5.2.8- Gerçek ve tüzel kişilerin bertaraf, geri kazanım veya ara depolama tesisleri olanlarının 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin ve Lisansı-Geçici Faaliyet Belgesinin aslı ya da 

aslı idareye gösterilerek “aslının aynıdır” kaşesi vurularak imzalanmış fotokopisi. 

5.2.9-Satışı yapılacak hurda polietilen (plastik ambalaj/ atık kodu (150102) alma yetkisine 

sahip belgelerin (İşletme Lisansı (geri kazanım/ara toplama v.s tesisleri olanlar için ), 
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tehlikesiz atıklar toplama –ayırma belgesi, onaylı tehlikesiz atık listesi v.s) asılları ya da aslı 

idareye gösterilerek “aslının aynıdır” kaşesi vurularak imzalanmış fotokopisi. 

5.2.10-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numaraları yazılı olarak 

bildirilecektir. 

5.3-İç Zarfa Konulacak Belgeler 

İç zarfta sadece TEKLİF FİYATINI İÇEREN TEKLİF MEKTUBU bulunacaktır. Teklif 

mektubu aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır. 

5.3.1- Fiyatlar yazıyla ve rakamla açık ve seçik yazılmış olacaktır. 

5.3.2- Teklif, işin tamamını kapsayacak şekilde (kısmi teklif verilmeyecektir) KDV hariç 

birim fiyat (TL/Kg) olarak verilecektir. 

5.3.3- Teklif mektubu ile diğer tüm imzalı evraklar, yetkili aynı şahıs (birden fazla imza 

gerekiyorsa aynı şahıslar) tarafından imzalanacak ve firma kaşesi basılacaktır. 

5.3.4- Teklif mektuplarına açık adres yazılacaktır. 

5.3.5-Firma ve şahıslar, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi mükellef numarasını 

belirtecektir. 

6-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-TL (elli türk lirası) karşılığı 

Kırıkkale Şube Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servis Şefliğinden satın alınabilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi 

Haberleşme Birimine teslim edilecektir. 

8-Satın alınacak Hurda Polietilenler TMO Kırıkkale Şube ve Karakeçili, Keskin, Çerikli, 

Balışeyh Ajans Amirliklerinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

9-Geçici teminat tutarı 3.000,00 TL’dir. Geçici teminat nakit olması halinde TMO Kırıkkale 

Şube Müdürlüğü adına, Vakıfbank Bankası Kırıkkale Şubesi IBAN NO: TR25 0001 5001 

5800 7285 1405 51 IBAN Nolu banka hesaplarına yatırılabilecektir.  

10- Tekliflerde en yüksek ilk üç teklif sahibinin geçici teminatları bekletilerek diğer 

isteklilerin geçici teminatları iade edilecek ve sözleşme imzalanmasına müteakip ikinci ve 

üçüncü en yüksek teklif sahibinin teminatı iade edilecektir. 

11-İhale konusu hurda malzemeler için TL/Kg. teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik 

süresi ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür. 

12-TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında 

bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

 

 

                                                                                   TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

                                                                                 KIRIKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 


