
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAMAN ALIMI İHALE İLANI 
 

1 - İdare ile İlgili Bilgiler:  Adı: TMO Kırklareli Şube Müdürlüğü, Adres: istasyon Mh. Sungurbey Cd. No:25 

Merkez/KIRKLARELİ, Telefon: 0 288 214 10 27, Faks: 0 288 214 19 67, e-mail: kirklareli.destek@tmo.gov.tr  

2 – İhale İle İlgili Bilgiler: Şube Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerimizde, 2019/2020 Hububat Alım Kampanyasında kullanılmak 

üzere 100 ton saman alım işi. İhale; 25.06.2019 tarihinde Salı günü, saat 14.30’da Toprak Mahsulleri Ofisi Kırklareli Şube 

Müdürlüğünde, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi 3 (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet 

alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 26. maddesi gereğince Teklif İsteme Usulü ile yapılacak, En 

düşük teklif veren ile de pazarlık yapılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması durumunda ise 26.06.2019 Tarihinde Çarşamba günü aynı 

saatte ihale yapılacaktır.  Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 

3 - İhale ile ilgili bilgiler ihalenin yapılacağı TMO Kırklareli Şube Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisinden  (0 288 214 10 27) 

öğrenilebilir. İhale ile ilgili şartname Kırklareli Şube Müdürlüğü‘nden 50,00.-TL ( KDV Dâhil) karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılmak için İhale dokümanı alınması zorunludur. 

4 - İstekliler teklif bedellerinin % 3’ü oranında geçici teminat yatıracaklardır. 

5 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

a-) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdan fotokopisi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve noter 

tasdikli imza beyannamesi 

b-) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; ilgisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler 

c-) Şahıs adına vekaleten katılıyorsa isteklinin ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi 

d-) Firma adına iştirak ediliyorsa katılımcının nüfus cüzdan fotokopisi 

e-) İsteklinin noterden alınmış imza sirküsü veya imza beyannamesi 

f-) Şahıs adına vekaleten katılıyorsa vekilin noter onaylı imza sirküsü 

g-) Firma veya şahıs adına katılanların firmayı ve şahsı temsil ve imzaya yetkili olduklarını gösterir onaylı belge 

h-) İsteklinin firma olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliyeye borcu olmadığına dair belge 

ı-) İkametgah adres beyanı  

6 - TMO 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, İhaleyi kısmen veya tamamen 

yapıp/yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                 
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