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ĠHALE Ġ L A NI 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ MERSĠN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE BOYLANMIġ 

NOHUTLARIN ELEME, TEMĠZLEME, ELLE SEÇĠLMESĠ SONUCU OLUġAN YAN ÜRÜN  

SATIġI YAPTIRILACAKTIR 
1-ġube Müdürlüğümüzce MERSĠN ġEKER TARIM ÜRÜNLERĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SU VE 

ĠÇECEKLER NAK.SAN.TĠC A.ġ. (ÇĠLEK MAHALLESĠ 6355 SOK NO:15/A AKDENĠZ 

MERSĠN) fabrikasında BoylanmıĢ ve Naturel nohutların eleme, temizleme, elle seçme iĢlemleri  

sonucu oluĢan yaklaĢık 298 Ton 5415 kodlu Kırık Nohut ( +/- % 20 opsiyonla ), 500 ton 5445 

kodlu Sortex-Bozuk tane yan ürün ( +/- % 20 opsiyonla ), 69 ton 5420 kodlu Sortex-Bozuk tane 

yan ürün ( +/- % 20 opsiyonla ) ve 49 ton 5425 kodlu Kalburaltı-Tartılabilir Kıymetli Çıkıntı yan 

ürünlerinin satıĢı için TMO ihale yönetmeliği 22/1 maddesi gereğince pazarlık yöntemine göre 

17.01.2020 Cuma günü saat 14.00’de icra edilmek üzere ihaleye çıkılmıĢtır 

 Kapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra verilen teklifler muhammen bedelin 

altında kalması durumunda ihaleye teklif veren firma sayısının 3 (üç) ve daha az olması durumunda 

tüm teklif sahipleri ile 3 (üç) ten fazla olması durumunda ise en yüksek  teklif veren 3 (üç) teklif sahibi 

ile pazarlık yapılacak ve yeni teklif fiyatları istenecektir. Ġhale 3 (üç) firma en son fiyat teklifini 

verinceye kadar devam edecektir. Teklif vermekten çekilen firmanın en son teklifi geçerli olacaktır. 

 2-Ġhaleyi yapacak olan Ġdarenin; 

    Unvanı                       : T.M.O. MERSĠN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

    Adresi                       : ĠSMETĠNÖNÜ BULVARI NO:52 Akdeniz/MERSĠN 

    Telefon No.                : 0 324 238 0330 

    Faks No.                    : 0 324 233 96 22 

3- Ġhalenin ; 

     a)-Yapılacağı Yer            : TMO. Mersin ġube Müdürlüğü ihale salonu 

     b)- Tarih ve Saati            : 17.01.2020 Cuma günü  saat 14:00 

     c-)-Ġhalenin gerçekleĢmemesi durumunda 20.01.2020 Pazartesi günü saat 14:00’da yeniden ihale 

yapılacaktır. 

    d)- Ġrtibat telefon   No : 0 324 238 03 30/6407 

ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belge ve ġartlar. 

a)T.C. Kimlik Fotokopisi 

b) Adres beyanı Telefon ve faks numarası 

c)Tüzel kiĢi olması halinde baĢ vuruda bulunan en son durumunu gösteren Ģirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti 

tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza beyannamesi 

d)Gerçek kiĢi olması halinde  imza beyannamesi 

e)Tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. 

f)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin noterden onaylı 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g- Ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi-2020 yılına ait 

h-Ticaret ve Sanayi Odası Oda sicil kayıt sureti.- 2020 yılına ait 

         ı ) Ġmzalı ve kaĢeli Ģartname taslağı. ( Ücretsiz olarak verilecek olup her sayfası imzalı ve kaĢeli 

olacak ) 

Teslimat, MERSĠN ġEKER TARIM ÜRÜNLERĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SU VE 

ĠÇECEKLER NAK.SAN.TĠC A.ġ. (ÇĠLEK MAHALLESĠ 6355 SOK NO:15/A AKDENĠZ 

MERSĠN) BoylanmıĢ ve Naturel nohutların eleme, temizleme, elle seçme iĢlemleri  sonucu oluĢan 

yaklaĢık 298 Ton 5415 kodlu Kırık Nohut ( +/- % 20 opsiyonla ), 500 ton 5445 kodlu Sortex-
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Bozuk tane yan ürün ( +/- % 20 opsiyonla ), 69 ton 5420 kodlu Sortex-Bozuk tane yan ürün ( +/- % 

20 opsiyonla ) ve 49 ton 5425 kodlu Kalburaltı-Tartılabilir Kıymetli Çıkıntı yan ürünlerinin satıĢı 

için talep edilen  yan ürün  çeĢidinin tamamı üzerinden ürün bedellerinin peĢin olarak OFĠS 

hesaplarına yatırılmasını müteakip yapılacaktır. 

       Yükleme kurumumuza ait olup, söz konusu yan ürünlerin tamamı Big-bag içersinde teslim 

edilecektir. 

            Ġmalat yapılacak fabrikadan Ofis yetkililerinin malın alınmasını alıcı firma tarafından ġube 

Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilen telefon ve  faks  gibi araçlarla bildirdiği günü takip eden ilk iĢ 

günü alıcı malı bulunduğu mahalden çekmek zorundadır. Alıcı malı süresi içinde çekmediği takdirde 

Ofis artık kapasite cetveline göre depo kirası tahakkuk ettirebileceği gibi, tek taraflı olarak sözleĢmeyi 

fesh ederek kesin teminatı irat kaydetmekte serbesttir. Alıcı bu durum karĢısında her hangi bir hak 

talebinde bulunamaz. 

Ġstekliler, satıĢa sunulan ürünler için miktar ve teklif fiyatı çarpımının en az % 3  ü oranına 

tekabül eden tutarda geçici teminat yatıracaklardır. 

Geçici teminat bedelleri banka dekontları ġubemiz Muhasebe servisine yatırılabileceği gibi 

banka hesaplarımıza yatırılabilecektir. Elden yatırıldığı taktirde alınacak vezne makbuzu banka 

hesaplarımıza yatırıldığı taktirde banka dekontu zarfın içine koyacaklardır.  

Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilebilir, ancak bu sürenin 

teklifin geçerlilik süresinden (  ġartnamenin 7 maddesinde belirtilen süre) en az otuz (30) gün fazla 

olması gerekir. 

Geçici teminatlarını yatırmayanların teklifleri geçersizdir. Teminat, nakit, Devlet Tahvili, Köprü 

Baraj Kar Ortaklığı Senedi ve Ofisçe kabul edilen Banka ve Özel Finans Kurumlarına ait banka teminat 

mektupları   ( Ofisimizce teyidi alındıktan sonra ) teminat olarak kabul edilir. 

Ġstekliler  bu satıĢ iĢi için satıĢı yapılacak miktar ile pazarlık sonucu oluĢacak nihai fiyatın 

çarpımının % 10 oranına ( yüzde on ) tekabül eden miktarda kati teminat vereceklerdir 

 Teklifler, ihale günü saat 14:00’ a kadar bir zarfa koyup, üzerine “Yan Ürün Ġhalesi Teklif 

Mektubudur”  yazılarak Bilgi ĠĢlem Servisine elden verilebileceği gibi Ofisimiz hesaplarına yatırılan 

geçici teminat makbuzu ile teklif mektubu posta ile de gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz. Teleks, faks, telefon vb. yolla verilecek teklifler kabul edilmez. 

 Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacak olup, teklifler, ihale edilen her bir çeĢit ürün için birim 

fiyatı üzerinden bedellendirilecek ve  değerlendirilecektir. 

Bu iĢe ait ihale dokümanı (Teklif mektubu, ġartname ve SözleĢme taslağı ) iĢyerimiz Ticaret 

Servisinden bedelsiz  olarak temin edilebilir  

Ofisimiz 2886 Sayılı Yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı kanundaki istisna 

kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale 

onaylandığı takdirde kesinleĢir. Ġhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan ötürü zarar 

ziyan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.  

 Ġlgileneceklere duyurulur. 

BANKA HESAP NUMARASI:       HES.NO    IBAN NO 

HALKBANK       “   :13000002                           TR97 0001 2009 5910 0013 0000 02 
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