
İHALE İLANI 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 TMO Gaziantep ġube Müdürlüğünde bulunan 5.000 ton kapasiteli MAYDÜ(Modern Açık Yığın Depolama 

Ünitesi) ve müĢtemilatı ile 1991 model BMC damperli kamyonun kısmi teklife açık olarak satıĢ ihalesi yapılacaktır.  

1) İdarenin Adı ve Adresi : TMO Gaziantep ġube Müdürlüğü 

                                   Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad. No:6/B ġehitkamil / Gaziantep 

   Telefon ve Faks : 0 342 321 37 04 - 0 342 321 37 00 

2) İhale Konusu Malzemeler 

1.Kısım: SatıĢ ihalesinin birinci kısmı 5.000 ton kapasiteli MAYDÜ ve müĢtemilatının satıĢını 

kapsamaktadır.  

2.Kısım: SatıĢ ihalesinin ikinci kısmı trafikten çekme iĢlemi yapılmıĢ 06 EFF 08 plakalı 1991 model 

BMC damperli kamyonun satıĢını kapsamaktadır. 
Teslim Yeri ve Süresi: SatıĢı gerçekleĢtirilen malzemeler TMO Gaziantep ġube Müdürlüğü sahasından 

sözleĢme tarihini izleyen on (10) iĢ günü içerisinde mesai saatlerinde teslim alınacaktır. 
3) a)İhalenin Yeri ve Zamanı: SatıĢ ihalesi Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep ġube Müdürlüğü toplantı salonunda 

31/01/2019 tarihi PerĢembe günü saat 14:00’da yapılacaktır. Ġhalenin sonucunda kısmi olarak satıĢa sunulan 

malzemelerin satıĢı gerçekleĢmeyen kısmı ya da kısımları için, ihale aynı Ģartlarda 07/02/2019 tarihi PerĢembe 

günü saat 14:00’da tekrar yapılacaktır. 
 b)İhalenin Yöntemi: SatıĢ ihalesi dahilindeki malzemeler yukarıda belirtildiği gibi iki kısma ayrılmıĢ olup her bir 

kısım için ayrı ayrı belirlenen muhammen bedeller üzerinden TMO Ġhale Yönetmeliğine göre Kapalı Zarfla Teklif 

alınması yöntemi ile yapılacaktır. Ġstekliler istediği kısım veya kısımlar için teklif verebilir. Verilen tekliflerin 

geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmıĢ (60) takvim günü olmalıdır. Ġhalede kapalı zarfla verilen teklifler 

açıldıktan sonra her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere en düĢük teklif sahibi hariç (aynı kısım için üç ve 

üçten fazla teklif olması durumunda bu hüküm geçerlidir) teklifi geçerli olan diğer istekliler arasında açık artırmaya 

geçilir. Ġhale açık artırmada her bir kısım için en yüksek peyi süren teklif sahibiyle ayrı ayrı pazarlık yapılmak 

suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

4) Tekliflerin en geç ihale saatine kadar TMO Gaziantep ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Servisine teslim edilmiĢ olması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ihale saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. 

5) Muhammen(Tahmini) Bedel, Geçici ve Kesin Teminat:  

Satışı Yapılacak Malzemeler Muhammen Bedeller (KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarları 

5.000 ton kapasiteli 

MAYDÜ ve müĢtemilatı 
8.733,33 TL 750,00 TL 

1991 model BMC damperli 

kamyon 
12.666,67 TL 750,00 TL 

 Ġlan edilen muhammen bedeller asgari teklif bedelleri olup her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere muhammen 

bedellerin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve muhammen bedelin altında teklif veren teklif sahipleri 

muhammen bedelinin altında teklif verdiği kısmın açık artırmasına da katılamayacaktır. 

Geçici teminatlar nakit (TL), banka teminat mektubu, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma 

Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler olabilir. Geçici teminat verilmemiĢ veya eksik teminat verilmiĢ 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her iki kısım malzeme için ayrı ayrı değerlendirmek üzere; ihale üzerinde 

kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleĢme imzalandıktan sonra, ikinci ve üçüncü 

sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleĢme imzalanana kadar, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. 

Kesin teminat, teklif edilen KDV hariç bedelin %10’u tutarında olacaktır.          

6) Ġhale dokümanı TMO Gaziantep ġube Müdürlüğü Teknik ĠĢler Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi aynı yerden 

50,00 TL (KDV dahil) fiyat karĢılığında satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7) Kurumumuz, bu ihalede yasaklama halleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

              TMO GAZĠANTEP ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 


