
  

İHALE İLANI 

  

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

YEŞİL MERCİMEK KALİBRASYON VE İMALATI 

 

 
1- İdarenin 

a) Adresi: Ahi Evran Mahallesi Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı 80/1 Kırşehir 

b) Telefon ve faks numarası: 0386 252 63 23 -  0386 252 63 22 (fax) 

c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir.sube@tmo.gov.tr 

2- İhale konusu 

a) Yerköy Şube Müdürlüğüne bağlı Doğankent Ajans Amirliği stoklarında bulunan 289 ton dökme natürel 

yeşil mercimeğin TMO işyerinden imalatın yapılacağı tesise taşınması Ofis’e ait, gelen yeşil mercimeklerin 

tesis içerisinde boşaltılması, ürünlerin kalibrasyon ve 25 kg’lık polipropilen çuvallara konulması, imalat 

sonrası elde edilecek kıymetli yan ürünlerin 1 tonluk bigbag veya 50 kg’lık çuvallara konulması, bunlara ait 

baskı, film, etiket vb. tüm masraflar ile kalibrasyon, imalat ve paketleme sonucu elde edilen yeşil mercimek 

ve kıymetli çıkıntıların Ofis kamyonlarına yüklenmesi işidir. 

b) Mercimek kalibrasyon, imalat ve paketleme işlemleri, TS 143 Mercimek Standardında belirtilen tüm 

hususlara uyularak 1. Sınıf olarak yapılacak ve Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

3- -İhalenin 

a) Yapılacağı yer: Ahi Evran Mahallesi Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı 80/1 Kırşehir 

b) Tarihi ve saati: 14.01.2020 Tarihinde Saat 10:00.’da, İhalenin sonuçlanamaması durumunda 

15.01.2020. tarihinde saat 14:00’da ikinci defa ihale yapılacaktır. 

4. İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin “Teklif isteme Usulü ” ile ihale edilerek, bilahare pazarlığa geçilmek 

suretiyle yapılacaktır. 

5. İhaleye ait şartname ve ekleri KDV Dahil 50 TL fiyat karşılığında Alım ve Muhafaza Servisinden temin 

edilecektir. 

6. İhaleye Girme Koşulları ve Gerekli Belgeler: 

a) Nüfus hüviyet belgesi fotokopisi (Aslı İhale Komisyonunca görülecektir), 

b) Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet belgesi (2019 yılına ait), 

c) 2018 veya 2019 yılına ait fabrika kapasite belgesi, 

d) İhaleye katılacak kişilerin cari yıla ait yasal temsilciliği veya yetkili vekil olduklarına dair 

imza sirküleri ile noterden tasdikli vekâletname, 

e) Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, 

f) İş bu şartnamenin ve eki sözleşme tasarısının okunup, hükümlerinin aynen kabul 

edildiğinin bir yazıyla bildirilmiş olması, 

g) Teklif mektubunda fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmış olması, 

h) Tarım ve Orman Bakanlığı “İşletme Kayıt Belgesi” olduğuna dair belge, 

ı) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak ihale 

üzerine kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına 

dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.) 

j) Vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak ihale üzerine kaldığı takdirde ihale tarihi 

itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.) 

k) Renk ayırıcı sistem (Fotosel Cihazı): Yeşil mercimek içerisinde bulunan renk bozukluğu 

olan taneler ayrılması gerektiğinden eleme işlemi tamamlanmış yeşil mercimeklerin renk ayırıcı 

sistemden (fotosel cihazı) geçirilmesi zorunludur. Renk ayırıcı sistem tarafından ayrılan kıymetli 

çıkıntılar (fotosel iadesi) ayrı şekilde çuvallanacaktır. 
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l) İstenen geçici teminatın yatırılmış olması, ihaleye katılmak isteyenler bu işe ait 20. madde 

de belirtilen geçici teminatlarını (Teklif edecekleri bedelin en az % 3’ü oranında) TMO Kırşehir 

Şube Müdürlüğü banka hesap numarasına, vezne makbuzu mukabili ihale saatinden önce 

yatıracaklar ve alacakları vezne makbuzunu diğer belgeler ile birlikte ibraz edeceklerdir. 

Sürümde olan Türk parası karşılığı bloke edilmiş çekler, hazine tahvilleri ve bonolar, 

bankaların vereceği süresiz limit içi teminat mektupları (Teminat mektupları için bankadan teyit 

yazısı ve yetkililerin imza sirkülerlerinin alınması esastır. Bununla ilgili Ofis Müdürlüklerinden 

açıklayıcı bilgi alınmalıdır.) ve nakitler, geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir. 

7. Teklifler ve ihaleye katılım belgeleri, Ahi Evran Mahallesi Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı 80/1 Kırşehir 

adresinde bulunan TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü ne ihale tarih ve saatine kadar Bilgi İşlem Servisi 

Haberleşme Birimine elden teslim edilecektir. 

8. Geçici teminat, kesin teminat ve oranları şartnamede belirtilmektedir. 

9. İhaleye iştirak edecek firmalara ait fabrikaların mercimek işleme kapasitelerinin en az 50 ton/gün olması 

gerekmektedir. (24 saat üzerinden) 

10.Bu ihaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır 

11. TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamındadır. İhale TMO İhale 

Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbest olduğu gibi, uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir. 
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