
ĠHALE ĠLANI 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ BANDIRMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ĠġYERLERĠNDE BULUNAN 

HURDA POLĠETĠLEN ÖRTÜLÜK VE HURDA POLĠPROPĠLEN ÇUVALLARIN SATIġI 

      

1-Ġdarenin 

a) Adresi    : PaĢakent Mah. Atatürk Blv. No: 2 10200 Bandırma-BALIKESĠR 

b) Telefon  Numarası  : (0 266) 714 49 00 

c) Faks Numarası             : (0 266) 713 06 97 

d) Elektronik Posta Adresi   : bandirma.destek@tmo.gov.tr 

2-Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği  

   Türü  Ve Miktarı   : Hurda Polietilen; TMO Bandırma ġube Müdürlüğü, Balıkesir Ajans 

Amirliği 15.120 kg, Çanakkale Ajans Amirliği 8.814  kg , Biga Ajans Amirliği  2.280 kg olmak üzere toplam 26.214 

kg hurda polietilen; Hurda Polipropilen Çuval; Balıkesir Ajans Amirliği 1.588,77 kg, Çanakkale Ajans Amirliği 

406,17  kg , Biga Ajans Amirliği 6.966,18 kg olmak üzere toplam 8.961,12 kg hurda polipropilen çuval; belirtilen 

tutarlarda ve (+,- %30 opsiyonlu) olarak satılması iĢi. 

 

     a)Teslim Yeri   : Bandırma ġube Müdürlüğüne Bağlı; Balıkesir Ajans Amirliği , Çanakkale 

Ajans Amirliği, Biga Ajans Amirliği 

 3-Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer   : TMO Bandırma ġube Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati   : 23.09.2019 Pazartesi günü saat:  14:00 

4-Ġhale TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesine göre Açık Arttırma Usulüne göre yapılacaktır. 

    Katılımcı olmadığı takdirde ihale 23.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00 da tekrar edilecektir. 

5-Ġhaleye ait Ģartname ve ekleri KDV Dahil 50,00 TL fiyat karĢılığında Teknik ĠĢler Servisinden 

    temin edilecektir. Satılacak Hurda malzemeler mesai saatleri içerisinde bulundukları iĢyerlerinde     

    görülebilecektir. 

6-Ġhale açık artırma yöntemiyle yapılacağından teklif mektubu verilmeyecektir. ġartnamede belirtilen ihale dokümanı 

belgeleri zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 

23.09.2019 Pazartesi günü saat:  14:00’ a kadar TMO Bandırma ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem servisine teslim 

edilecektir.   

7-Geçici teminat tutarı Hurda Polietilen için 1.604,30 TL (binaltıyüzdört. Türk Lirası otuzKuruş.), Hurda 

Polipropilen çuval için 282,27TL (ikiyüzsekseniki Türk Lirası yirmiyediKuruş.) olmak üzere toplam 1.886,57TL  

(bin sekizyüzseksenaltı Türk Lirası elliyedi Kuruş.)’ dir. Kesin teminat tutarı sözleĢme bedelinin % 6 ‘sı 

oranından az olmayacaktır. 

8-Ġhale konusu hurda malzemeler için TL/Kg. teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 

en az 60 takvim günü olacaktır. 

9- Muhammen bedel hurda polietilenler için 2,04 TL/Kg,  polipropilen çuvallar için 1,05 TL/Kg. dır.   

    Muhammen bedel fiyatlar üzerinden açık artırmaya gidilecek olup polietilen ve çuvallar için kısmi teklif 

verilebilecektir. 

10- Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gerekli Belgeler: 

     a) TC vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi 

     b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numaraları  

     c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odası belgesi 

     d) ihale dokümanının satın alındığını gösteren belge  

     e) Geçici teminat belgesi 

     f)  Teklif vermeye yetkili olduğunu belirtir vekâletname, imza beyannamesi veya sirküleri. 

     g) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde 

ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belgenin aslını ilgili   

kurumdan sözleĢmeyi imzalamadan önce getirmesi gerekmektedir)  

     h) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi 

itibariyle Vergi Borcu Yoktur belge aslını ilgili kurumdan alarak sözleĢme imzalamadan önce idareye getirmesi 

gerekmektedir.) 

     ı) Ġhale tarihi itibariyle ihaleye girmekten yasaklı olmadığına dair taahhütname (ilgili kurumdan alarak sözleĢme 

imzalamadan önce idareye getirmesi gerekmektedir.) 

        Yukarıdaki belgeler ihale baĢlamadan önce komisyona ibraz edilecektir 

11-TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

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

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:10347666-942.03.01-E.214269 ve Barkod Num.:5703629 bilgileriyle erişebilirsiniz.


