
TMO DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HURDA POLİETİLEN + HURDA SİLOBAG SATIŞ İLANI 

 

1- Şube Müdürlüğümüze bağlı Bağlar, Bismil, Çınar, Mardin, Mermer, Şenyurt, Ergani, Derik, 

Tepe, Çöltepe ve Akdoğan Nusaybin  ve Gaziantep Şube Müdürlüğü iş sahasında bulunan işyerleri 

tesisler sahaları ile bu işyerlerine bağlı açık yığın sahalarında bulunan yaklaşık 62.300 Kğ (±%30 

toleranslı) örtülük hurda polietilen ve 1300 kğ kullanılmış silobag’ler TMO İhale Yönetmeliği’ne 

göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi” ile satılacaktır. 

2- İhale 28.02.2019 Perşembe günü saat 14.00’da TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Kooperatifler 

Mah. Akkoyunlu Cad. No:31 Yenişehir / DİYARBAKIR adresinde yapılacaktır. 

3- İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Teknik İşler 

Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale 

dokümanını 130,00 TL. (KDV dâhil) fiyat karşılığında satın alması zorunludur. 

4- Bu iş için verilecek geçici teminat Tutarı: 3.700,00 TL. dir. 

5- İhaleye katılmak için; 

 a)Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 b)Teklifi ve diğer bütün ihale evraklarını imzalayan firma temsilcisinin, teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

 c) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdanının arkalı önlü “İdarece Aslı Görülmüştür” kaşe ve imzalı 

sureti.  

 d) Başkası adına vekil olarak satışa katılması halinde, noterden onaylı vekâletname. 

 e) Teklif Mektubunu imzalayan yetkili ve/veya yetkililerce her sayfası imzalanıp firma kaşesi 

basılmış şartname (Şartnamenin kaşelenip imzalanması, şartname ve eklerinde bulunan 

hükümlerin aynen kabul edildiği anlamını taşımaktadır). 

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

 g) İhale dokümanının satın alındığına dair faturanın aslı ya da fotokopisi. 

 h) Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf. 

6- İsteklilerin, teklif zarfını 28.02.2019 tarihi saat 13.30’a kadar TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Servisi Evrak Kayıt Birimine vermeleri gerekmektedir. 

7- Faks, telgraf ve teleksle yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. Posta ile gelen tekliflerin sahipleri ihale yer ve saatinde hazır 

bulunmadıkları takdirde teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

8- Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

9- TMO satış ihalesinde 2886 ve 4734 sayılı kanun kapsamında olmayıp; ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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