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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

1 ADET CATERPILLAR MARKA GREYDER VE 1 ADET JCB MARKA TOPRAK SİLİNDİRİ  

SATIŞINA/TRAMPASINA AİT İDARİ ŞARTNAME 

 

1- İŞİN KONUSU VE MİKTARI 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce (bundan böyle TMO olarak anılacaktır) 1 adet CATERPILLAR 

marka greyder ve 1 adet JCB marka toprak silindirinin iş bu şartname dâhilinde, TMO İhale Yönetmeliğinin 

22/1 maddesi kapsamında “Pazarlık Yöntemi” ile teklif alınmak suretiyle satılması /trampa edilmesi işidir. İş 

bu şartname 5 sayfadan ibarettir. Eki Teknik Şartname ayrılmaz parçasıdır. 

 

2- EVSAF VE ÖZELLİĞİ 
Söz konusu iş makineleri ekli Teknik Şartnamede belirtilen evsaf ve özelliklerdedir. 

 

3- MUHAMMEN BEDEL 
 

CATERPILLAR marka Greyder için Muhammen Bedel: 800.000,00-TL + KDV 
 

JCB marka Toprak Silindiri için Muhammen Bedel: 200.000,00-TL+ KDV 

 

4- TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE AÇILMA YERİ 

 

Bu işe talip olacaklar, kapalı zarfla tekliflerini en geç 14/05/2020 Perşembe günü saat 14.30’a kadar “Milli 

Müdafaa Cad. No:18, 06420 – Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA” adresindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğünde olacak şekilde postalayacaklar veya aynı adrese elden 

vereceklerdir.  

 

Teklif verecek firmalar kapalı teklif mektuplarının üzerine “1 ADET CATERPILLAR MARKA GREYDER VE 

1 ADET JCB MARKA TOPRAK SİLİNDİRİ SATIŞINA/TRAMPASINA AİT TEKLİF ZARFIDIR” ibaresini 

yazacaklardır.  

 

Firmalar Greyderi ve Toprak Silindirini; teklif vermeden önce görmüş, beğenmiş ve mevcut haliyle 

kabul etmiş sayılacaklardır. Bu konuda alıcının daha sonra herhangi bir itiraz hakkı 

bulunmamaktadır. Greyder ve Toprak Silindiri TMO Bismil Ajans Amirliği Çöltepe işyerinde olup 

istenildiği takdirde TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilerek yerinde incelenebilir. 

 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Teklifler aynı gün saat 14.30’da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açılacaktır.  

 

İstekliler iki türlü teklif verebileceklerdir; 

 İstenildiği takdirde, sadece bedel olarak hangi iş makinesine teklif verilecekse (her ikisi için de ayrı 

ayrı verilebilir) ona ait teklif mektubu; 

(Teklif Mektubu Greyder -Sadece Bedel-, Teklif Mektubu Silindir -Sadece Bedel-)  

doldurulacak veya, 

 

 İstenildiği takdirde, hangi iş makinesine teklif verilecekse (her ikisi için de ayrı ayrı verilebilir) bedel 

ile birlikte üretici veya bayisi olmak koşuluyla aşağıda belirtilen TMO’nun ihtiyacı “0 km” iş 

makinalarının trampası şeklindeki teklif mektubu; 

(Teklif Mektubu Greyder -Bedel ve İş Makinası Trampası- , 

Teklif Mektubu Silindir -Bedel ve İş Makinası Trampası-)  

doldurulacaktır. 

 

Mini Yükleyici Çalışma Ağırlığı en fazla 3000 kg, Kova kapasitesi an az 0,35m³, Kabin 

üzerinde vince bağlama kaldırma halkası olmalıdır. 

Forklift Kaldırma kapasitesi en az 3000 kg, kaldırma yüksekliği en az 3m olmalıdır. 
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5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELERİ 
 

A - DIŞ ZARFA KONACAK BELGELER 

 

1) Mevzuat gereği ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odası veya ilgili meslek odası belgesi,  

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

   a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

   b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3) İstenilen geçici teminat  
 

4) Teklif mektubunu imzalayan yetkili veya yetkililerce her sayfası imzalanıp firma kaşesi basılmış idari 

ve teknik şartname, (Şartnamenin kaşelenip imzalanması, şartname ve eklerinde bulunan hükümlerin aynen 

kabul edildiği anlamı taşımaktadır.) 

5) Teklif mektubunu imzalayan yetkili veya yetkililerce imzalanıp firma kaşesi basılmış ekte örneği 

verilen Taahhütname, 
 

6) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı 

vekâletname ve imza sirküleri. 

7) İsteklilerce; İhale süreci ve teklif değerlendirme aşamasında pazarlık için yeni teklif sunulmasına 

yönelik olarak irtibat için geçerli e-posta, varsa KEP (kamu elektronik platformu) adresi ve GSM 

numaralarının gösterir beyanname. 

 

B- İÇ ZARFA KONACAK BELGELER 

 

1) Teklif Mektubu  
 

a) Teklif mektubu ekte verilen örneklere göre 4. Maddede belirtildiği şekilde düzenlenecektir. Fiyatlar 

yazıyla ve rakamla açık ve okunaklı olarak yazılmış olacaktır. 

b) Teklif ve diğer tüm imzalı evraklar yetkili aynı şahıs (birden fazla imza bulunması halinde şahıslarca) 

tarafından imzalanacaktır. 

 

6- OPSİYON VE FİYAT 

 

Teklif edilen fiyatlar ekli teklif mektubu örneğine uygun olarak TL cinsinden ve ihale tarihinden itibaren 30 

takvim günü opsiyonlu olacaktır. Teklif fiyatları taahhüt süresince sabit kalacaktır. 

 

7- GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMASI, İADESİ VE GELİR KAYDEDİLMESİ 
 

Firmalar,   

 

 CATERPILLAR marka Greyder için,  en az:  35.000,00-TL     

 

        JCB marka Toprak Silindiri için,  en az:   8.000,00-TL geçici teminat vereceklerdir. 

 

Her İki İş Makinesi İçin Teklif Verecek Firmalar, En Az Bu Tutarlar Kadar AYRI AYRI İKİ ADET 

TEMİNAT VERMEK ZORUNDADIR.  
 

Teminat; Banka teminat mektubu olabileceği gibi, Genel Müdürlüğümüz veznesine makbuz karşılığı nakit 

olarak veya devlet tahvili ya da Hazine bonosu (İhale tarihindeki net değerine göre) yatırma şeklinde de 

olabilir. Ayrıca, TMO’nun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR05 0001 0017 4537 7119 

0650 02 İBAN numaralı hesabına da teminat bedeli yatırılabilecektir. 
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Teminatın Banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, ihale tarihinden itibaren 2 ay süreli ve yasal 

şekline uygun olarak verilmesi gerekmektedir. 

 

 

Geçici Teminatın İadesi; 

a) Teklif değerlendirmeden sonra; 

Değerlendirme dışı kalmamış, ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 

teklif sahibi istekliye ait teminat mektubu TMO Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğüne 

teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise teklif değerlendirme sonrası iade edilir. 
 

b) Yukarıda belirtilen ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatlar 

ise, iş makinelerinin satış işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. 
 

c) Üzerine ihale yapılmasına rağmen belirtilen süre içerisinde Greyder ve/veya Toprak Silindiri bedeli+ KDV 

+ İhale kararına ait damga vergisi bedelini yatırmayan, ihalenin bedeli ile birlikte iş makinası teklifi yapan 

isteklide kalması halinde bu makinaların teslim, fatura vb. işlemlerini tamamlamayan firmaların teminatı gelir 

kaydedilir. 

 

8- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İhtiyaçların karşılanması 1 adet CATERPILLAR marka Greyder ve 1 adet JCB marka Toprak Silindiri ile 

sınırlıdır. 
 

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ihale süreci ve teklif değerlendirme aşaması aşağıda belirtildiği şekilde 

yapılacaktır: 

- İhale saatinde teklif zarfları veriliş sırasına göre açılacak, İhale dokümanında istenen belgeleri eksiksiz 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Teklif değerlendirme her iki iş makinası için ayrı 

ayrı yapılacaktır 
 

- Değerlendirmeye alınan tekliflerin iç zarfları TMO’ya veriliş sırasına göre açılacak, teklif fiyatları 

katılımcıların bildirdikleri kep/e-posta adresine gönderilecektir. Dolayısıyla isteklilerin ihale saatinde 

kep/e-posta’sını kontrol ediyor olması (kep/e-posta adresleri ve GSM numaraları açık olacak şekilde yani 

ihale sonuçlanana kadar ulaşılabilir olunması gerekmektedir) gerekmektedir. Ancak; muhammen 

bedelden daha düşük olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacak ve pazarlık aşamasına katılamayacaktır. 
 

- Müteakiben, değerlendirme dışı kalmamış isteklilere teklif fiyatları bildirilecek ve isteklilerden pazarlık 

kapsamında yeni tekliflerini verilen süre içinde e-posta yoluyla (kendilerine Kurumdan gelen kep/e-

postayı cevaplar şekilde) göndermeleri istenecektir. Gelen yeni teklifler yeniden isteklilere bildirilecek ve 

son teklifler alınana kadar süreç bu şekilde komisyon tarafından yürütülecektir. 
 

- İsteklilerin, verilen süre içerisinde kep/e-posta ile teklif vermemesi / verememesi halinde vermiş olduğu 

son teklif dikkate alınacaktır. Firmaların bu konuda (tekliflerin ulaşmaması vb.) itirazları dikkate 

alınmayacaktır. 
 

- Bu süreci, iş makinalarının tamamının satışı için sürdürüp sürdürmemek, ihaleyi kısmen ya da tamamen 

yapıp yapmamak TMO’nun yetkisindedir.  
 

9- TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE SATIŞIN İPTALİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ  

 

9.1. Teklif değerlendirme komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan teklifleri reddederek satış işini iptal 

etmekte serbesttir. İdare, tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  
 

9.2. İptal edilme kararı isteklilere derhal bildirilir. 

 

10- SATIŞIN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI  

 

10.1. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu en yüksek teklif, teklif değerlendirme 

komisyonu kararı ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur.  
 

10.2. Teklif değerlendirme komisyonu kararları İdare yetkilisince onaylanmadan önce İdare en avantajlı teklif 

sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin belgeyi karara ekler.  
 

10.3. İhale yetkilisi, alınan kararı onaylar veya iptal eder.  
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11- KESİNLEŞEN KARARIN BİLDİRİLMESİ  

 

Kesinleşen karar sonuçları isteklilere yazılı olarak bildirilir. 

 

12- İŞ MAKİNALARIN TESLİM YERİ  

 

Ödeme ve Satış işlemleri tamamlanan iş makineleri, TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Bismil - Çöltepe 

işyerinden teslim edilecektir. Bu aşamada, İş Makinalarının TMO tarafından verilen süre içerisinde teslim 

alınmaması / geç teslim alınması nedeniyle TMO aleyhine oluşabilecek her türlü masraf ve zarardan ihale 

üzerinde kalan firma sorumludur. 

 

13- ÖDEME 

 

İhale üzerinde kalan firmaya yapılacak yazılı bildirimin firmaya tebliğ tarihinden itibaren belirtilen süre 

içinde; 

 Greyder ve/veya Toprak Silindiri bedeli (ihalenin bedel ile birlikte iş makinası teklifi yapan 

isteklide kalması halinde fark bedeli), 

 KDV (18%),(ihalenin bedel ile birlikte iş makinası teklifi yapan isteklide kalması halinde fark 

bedelinin KDV’si) 

 İhale kararına ait damga vergisi bedeli (0,569%) (vergi oranlarıyla ilgili mevzuatsal değişiklik olması 

halinde güncel oranlar uygulanacaktır),  

TMO’nun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR05 0001 0017 4537 7119 0650 02 

İBAN numaralı hesabına firma tarafından yatırılmak zorundadır.  
 

İhalenin bedel ile birlikte iş makinası teklifi yapan isteklide kalması halinde bu makinaların İdarenin 

göstereceği işyerine teslim, fatura vb. işlemlerinin de belirtilen süre içinde yapılması gerekmektedir. 
 

İhalenin bedel ile birlikte iş makinası teklifi yapan isteklide kalması halinde, İdareye teslim edilecek 

makinalara ilişkin çıkabilecek tüm masraflar (KDV haricinde oluşabilecek diğer her türlü vergi, harç vb. 

dahil) İhale üzerinde kalan istekli tarafından karşılanacak olup İdareye masrafsız olarak teslimi sağlanacaktır.  
 

İş makinelerine ait fatura, TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Bismil Ajans Amirliği tarafından kesilecektir.  
 

Greyder ve/veya Toprak Silindirinin devir teslim işlemlerinin takibi ile bu işlemlerden kaynaklanacak tüm 

masraflar ihale üzerinde kalan isteklinin sorumluluğundadır. 

 

14- EN UYGUN TEKLİF SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ VE 

SONUCUN İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİLMESİ  

 

Kesinleşen karar sonucuna göre en avantajlı teklif sahibi isteklinin, 13. maddede belirtilen yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir 

kaydedilecek ve en avantajlı 2 inci teklif sahibi yazılı olarak pazarlığa davet edilecektir. Ancak, kesinleşen 

karar sonucuna göre en avantajlı teklif sahibi isteklinin, 13. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirme sürecinin 1 ayı geçmesi halinde en avantajlı 2 inci teklif sahibi, teklifinden vazgeçerek teminatını iade 

hakkına sahip olacaktır. 

 

Bu şartnamede belirtilen iş ve işlemler aynı şekilde pazarlığa davet edilen 2 inci en avantajlı teklif sahibi ile 

yapılır. 2 inci en avantajlı teklif sahibinin, vermiş olduğu teklif veya yapılan pazarlık sonucunda karşılıklı 

anlaşmaya varılması halinde varılan teklif için, 13. maddede belirtilen zorunluluklara uymadığı taktirde, 

protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir. 

 

15- MASRAFLAR         
   

İş bu ihale ile ilgili çıkmış ve çıkacak her türlü vergi, harç, nakliye ve benzeri tüm masraflar ihale üzerinde 

kalan istekliye aittir. 

 

16- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ    

 

Bu şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlüklerinde çözülecektir. 
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17- KANUNİ ADRES  
Firma kendisine tebligat yapılabilmesi için teklif mektubunda kanuni bir adres ve iletişim bilgileri göstermek 

zorundadır. Bu adreslere yapılacak tüm bildirimler firmaca tebellüğ edilmiş sayılacaktır. Firmanın yapacağı 

adres değişikliklerini 3 gün içerisinde TMO’ya bildirmesi gerekir. Aksi takdirde eski adreslere yapılan 

bildirimler geçerli olacaktır. 

 

18- ÖZEL HÜKÜMLER  
A) TMO 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

B) Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespite TMO yetkilidir. 

C) İş bu şartnamenin uygulanması sonucunda her hangi bir nedenle TMO’nun istekliden alacaklı duruma 

geçmesi halinde istekli, TMO’nun alacağının doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar yıllık %15 oranı 

üzerinden faiz ödemekle yükümlüdür. 

D)  

       

EKLER: 
1- Teknik Şartnameler (4 Sayfa) 

2- Teklif Mektubu Örnekleri (4 Sayfa) 

3- Taahhütnameler  (2 Sayfa) 

         TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

   GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


