
 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN ĠHALE ĠLANI 

 

            ġube Müdürlüğümüze bağlı aĢağıda belirtilen alım noktalarından 385 Ton (+ %20)  çuvallı 

tohumlu haĢhaĢ kapsülünün AAF ĠĢletme Müdürlüğü-Bolvadin’e alıma muvazi taĢımasının 

yaptırılmasını teminen 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamının 

27/1 maddesine istinaden kapalı zarfla teklif alma  ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmıĢtır. 

         

Ġsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale 

komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

 

a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik Sureti  

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

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

*Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 *Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 

veya idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk 

ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri, 

* Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

* Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri. 

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

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) ihale dokümanının satın alındığına dair belge   

g) ihale Ģartnamesinin 17. maddesinde belirlenen ve Ģartname ekinde örneği bulunan geçici teminat  

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

kaldığı taktirde , ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge), 

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

tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair  belge), 

i) imzalı ve kaĢeli Ģartname ve eki sözleĢme taslağı  

j) Teklif mektubu  

k) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.( Ġstekliler bu taĢıma iĢi için, sevk edilecek miktar ile 

teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az %3’ü (yüzde üç) oranına tekabül eden miktarda geçici 

teminat vereceklerdir.Ġhaleye katılacaklar geçici teminatı ihale saatinden önce  aĢağıda belirtilen hesap 

numarasına yatıracaklardır.) 

l)Yasaklı olunmadığına dair taahhütname. 

 

m) Karayolu TaĢıma Kamunu  ve Yönetmeliği kapsamında belirlenen ve ihale tarihi itibariyle  

geçerlilik süresi dolmamıĢ TaĢıma Yetki Belgesi  

 

 1-ihaleye katılacak Gerçek ve tüzel kiĢiler, teklif vereceği iĢyerinin/iĢyerlerinin  ilanda belirtilen 

günlük taĢıma miktarından az olmamak üzere, (asgari 2 katı kadar)  ihale konusu ürünü  taĢımaya 

uygun araç kaydı bulunan  C2, K1, L1 ve L2 türü , Yetki Belgesi ile ihaleye girebileceklerdir. Ticari 

amaç ile eĢya taĢımacılığı yapılan C2,K1, L1 ve L2 türü yetki belgesine sahip isteklilerin yetki 

belgesi ekinde bulunan ve kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıt araçları listesini ibraz etmek 

zorundadır. Ayrıca, belge eki kayıtlı taĢıt listesindeki araçların dıĢında araç çalıĢtırılamaz. 

 

2-Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı alanında taĢıma iĢleri organizatörlüğü yapmaya yetkili R1 veya R2 

türü yetki belgesinin sahip firmalar TaĢıma Yetki Belgesini ibraz  etmek suretiyle ihaleye katılabilirler  

            

                                                                                                                                            ./.. 

 



    Gerçek veya tüzel, birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek 

dahi olsa müĢtereken eksiltmeye 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 iliĢki ve anlaĢmaları Ofisi bağlamaz. 

 

Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin 

ilgili hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, geniĢlik ve azami 

yükseklik ölçülerine uygun hareket edilir 

 

Bu iĢe ait Ģartname ve sözleĢme tasarısı 59,00.-TL (KDV dahil) karĢılığında ġube 

Müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

    

            Ġhaleye girecek istekliler mutlaka sözleĢme ve Ģartname tasarısı alacaklar ve her sayfasını 

imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgelerle (istekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden 

tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır) birlikte ihale saatinde komisyona vereceklerdir. Yukarıda 

yazılı belgelerden herhangi biri  eksik olanlar ihaleye alınmazlar.   
 

4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin ( g) bedine göre istisna kapsamında olup, TMO 

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

            Ġhale aĢağıda belirtilen gün ve saatlerde ġube Müdürlüğümüz (ġehitlik Mah.Fevzi Çakmak 

Cad.No:25 Polatlı)  adresinde yapılacaktır. 

 

 

Sevk ĠĢyeri 

Adı 

Tesellüm 

ĠĢyeri Adı 

Mesafe 

(Km) 

Sevk 

Miktarı 

(Ton) 

Günlük 

TaĢıma 

Miktarı (Ton) 

Ġhale Yeri Ġhale Tarih ve  Saati 

 Yenice  

AAF ĠĢletme 

Müd.-

Bolvadin 

165 385 

Günlük alım 

miktarı kadar 

(YaklaĢık 20 

Ton) 

POLATLI 

ġUBE MÜD. 
08.07.2020-11:00 

 

NOT: 

1-TaĢınacak kapsülün tohumlu (kırılmamıĢ) olmasından dolayı araçlar en fazla 7 ton yükleme 

yapabilmektedir.  

2-08.07.2020 tarihinde ihale verilemediği taktirde 10.07.2020 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci kez 

ihaleye çıkılacaktır. 

 

BANKA HESAP NUMARASI 

 

BANKA ve ġUBE ADI IBAN  NUMARASI 

Ziraat Bankası-Polatlı ġubesi TR59 0001 0000 1137 7119 0661 46 
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