
  

ĠHALE ĠLANI 

 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ ADIYAMAN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Besni Ajans Amirliğinde stoklu 970 ton dökme arpa, karayolu ile Adıyaman ġube 

Müdürlüğüne taĢınacak olup taĢımaya ait ilan bilgileri aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

Söz konusu ihale 02.06.2020 tarih Salı günü saat 10.30’ da yapılacak olup gerçekleĢmediği 

takdirde, 03.06.2020 tarihi ÇarĢamba günü aynı saatte 2.nci kez tekrarlanacaktır. 

       ĠKN: 2020/267797 

1- ĠHALEYĠ YAPACAK OLAN ĠDARENĠN: 

a) Adı  :    TMO Adıyaman ġube Müdürlüğü 

b) Adresi 
Sümerevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 50 02030 
ADIYAMAN  

 

c) Telefon ve faks numarası 
Telefon: 0- 416 216 19 76 

Fax : 0- 416- 216 19 75 

d) Elektronik posta adresi 
: adiyaman.sube@tmo.gov.tr 

     e) internet adresi 
: www.tmo.gov.tr 

2-ĠHALE KONUSU ĠġE AĠT BĠLGĠLER: 

Sevk ĠĢyeri 
 

Tesellüm ĠĢyeri 

 

Ġhale Usulü 

TaĢıma 

miktarı 

( Ton ) 

Günlük 

( Ton ) 

Mesafe 

( Km ) 

Besni Ajans 

Amirliği 
Adıyaman ġube 

Müdürlüğü 

Pazarlık Usulü 
       3(g) 27. madde 970 300 43 

 

3- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

       Ġsteklilerin aĢağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 
a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

 1-Gerçek kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

                2-Tüzel kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

1- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2- Tüzel kiĢi olması halinde, baĢvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, 

Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

noter tasdikli sureti ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin noterden onaylı 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f)   Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Bu Ģartnamenin 17. maddesinde belirlenen ve Ģartname ekinde örneği bulunan geçici 

teminat, 

h) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale 

üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına 

dair belge, sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir). 

ı) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı 

takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, sözleĢme 

imzalanmadan önce verilecektir). 

i)   Ġmzalı ve kaĢeli Ģartname ve eki sözleĢme taslağı, 

j) Teklif ve içeriği 16. maddede belirtilen teklif mektubu. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:73403838-209.02.02-E.28357 ve Barkod Num.:6333642 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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k) Gerçek veya tüzel, birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler 

göstererek dahi olsa müĢtereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim 

teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kiĢi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. 

Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kiĢinin, üçüncü kiĢilerle olan ortaklık iliĢkileri ve 

anlaĢmaları Ofisi bağlamaz. 

l) Yasaklı olmadığına iliĢkin taahhütname. 

m) Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında belirtilen TaĢıma Yetki Belgesi. 

ihaleye,   UlaĢtırma  Bakanlığınca  vermiĢ  olduğu  taĢıma  yetki  belgeleri  olan  araçlar  ile  yetki  belgesi 

organizatör (R1 ve R2 vs. olan ) firmalar katılabilecektir. ( Yetki belgelerinin, Karayolu TaĢıma 

Kanununun “ Yetki Belgesi türleri” maddesine uygun olması Ģarttır.) 

Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. 

Ancak, iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” Ģerhi düĢülerek belgenin aslı 

istekliye iade edilebilir. 

Genel Hükümler; 

1- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TMO Adıyaman ġube Müdürlüğü BĠM Evrak Kayıt 

Birimine elden teslim edilecektir. 

2- Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi 

olmadığından, ihaleye kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

3- ĠĢ bu ihale, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3.maddesinin ( g ) bendi 27.nci maddesi gereğince, yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhaleleri 

kapsamında yapılmaktadır. 

4-Ġhale Dökümanı: 

a) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer : TMO ĠĢyerleri 

b) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dâhil) : 50.00 TL 

5- Geçici Teminat : . Ġstekliler bu taĢıma iĢi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri 

fiyatın çarpımının en az % 3 (yüzde üç) oranına tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 

a)Tekliflerin sunulacağı yer    :   Bilgi ĠĢlem Servis ġefliği 
b)Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):    02.06.2020 

                c)Son teklif verme saati (ihale saati)   :   10.30 

 

 

 

BANKA HESAP NUMARASI 

 

HALKBANKASI ADIYAMAN ġUBESĠ:  

ĠBAN NO : TR33 0001 2009 1810 0013 0000 03 

 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ  

                                                                                   ADIYAMAN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
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