
                   
İHALE İLANI 

Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü / İSKENDERUN 
 

 Karayolu emtia taşıma hizmet alımı işi için, ihale konusu alanda faaliyet gösteren istekliler davet 
edilmektedir. istekliler arasında ihale yönetmeliğinin 27 ‘üncü maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 
İskenderun Atakaş Liman Rıhtımından  (Gemiden)   30.139 Ton Hububat  Kırıkhan Ajans Amirliğimiz 

Depolarına hububat taşınması ihale edilecektir. 
1-İdarenin : 
   a) Adresi                                       : TMO İskenderun Şube Müdürlüğü 
   b) Telefon ve faks numarası                        : 0 326-613 0737  3 hat  Faks 613 4527 
   c)Elektronik posta adresi (varsa)           : İskenderun.sube@tmo.gov.tr 
2-İhale konusu hizmetin:      
   a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Karayolu Hububat taşıma ihalesi 
   b) Yapılacağı yer                                    : İskenderun Şube Müdürlüğü 
3-Yeterlilik değerlendirmesinin: 
   a) Yapılacak yer                                      : TMO İskenderun  Şube Müdürlüğü 
   b)  Tarihi ve saati                                    :  17.01.2020 Saat  10:00   
   c) Tekliflerin verileceği yer , tarih - saati: TMO İskenderun Şube Müd. – 17.01.2020  Saat  10:00   

   d) İhale Kayıt No                                       : 2020 / 26198 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler 
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 

a) T.C. vatandaşı 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 kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre  Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2-) Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin  siciline 

kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2- Tüzel kişi olması halinde, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter 
tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Bu Şartnamenin 17. maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici 

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

kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge, 
sözleşme imzalanmadan önce verilecektir).  

ı) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, 
ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, sözleşme imzalanmadan önce 
verilecektir).  

i) İmzalı ve kaşeli Şartname ve eki Sözleşme taslağı, 
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j) Teklif ve içeriği 16. maddede belirtilen teklif mektubu. 

 k) Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler 
göstererek dahi olsa müştereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri 
kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale 
yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişkileri ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz. 

 l) Yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname. 
 m) Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında belirtilen Taşıma Yetki Belgesi. 
  Karayolu Taşıma Kanun ve Yönetmeliği kapsamında belirtilen uygun taşıma belgesi 

(C2,R1,R2,K1,L1,L2), ancak C2,K1,L1,L2 belgesi ile ihaleye girenler günlük  2 kat taşıma tonajı kadar 
ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olması 
gerekmektedir.  

 İstekliler , yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. 
Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüştür”  şerhi düşülerek belgenin 
aslı istekliye iade edilebilir. 
5-) İstekliler teklif ettikleri bedelin miktarla çarpımı sonucu bulunan meblağın  % 3 den az olmamak 
üzere geçici teminat vereceklerdir. 
6-) İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleşme 
imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 
diğerlerinki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. 
7-) Kesin teminat, ihale tonajı ile sözleşme birim (TL/Ton) fiyatının çarpımının en az % 10 (yüzde ON) 
oranına tekabül eden tutar kadardır. 
8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 
9-) Bu işe ait ihale dökümanı    50.00   TL. ( KDV Dahil) bedelle Şube Müdürlüğümüzden temin 
edilebilir 
10-) İhale konusu işin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında olduğu, TMO 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa tabi olmadığından , ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir 
12-) Silodan yapılan sevklerde ; Uzun dorse TIR ile sevkiyat yapılmayacaktır. 
13-) İhale sonuçlanmadığı taktirde 20.01.2020 Günü Saat 10:00 da  tekrar yapılacaktır. 
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