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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

5 ADET PERTEN MARKA PROTEİN TAYİN CİHAZININ SATIŞINA AİT İDARİ ŞARTNAME 

 

1- İŞİN KONUSU VE MİKTARI 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce (bundan böyle TMO olarak anılacaktır) 5 adet Perten marka 

Protein Tayin Cihazının İş bu şartname dâhilinde, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/1 maddesi kapsamında 

“Pazarlık Yöntemi” ile teklif alınmak suretiyle satılması işidir.  

İş bu şartname 3 sayfadan ibarettir. Eki Teknik Şartname ayrılmaz parçasıdır. 

 

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

 

3- TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ İLE AÇILMA YERİ 

Bu işe talip olacaklar, kapalı zarfla tekliflerini en geç 21/04/2020 Salı 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 “5 ADET PERTEN MARKA PROTEİN TAYİN 

CİHAZININ SATIŞINA AİT TEKLİF ZARFIDIR” ibaresini yazacaklardır.  

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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

 

4- 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 teminat.(Banka teminat mektubu, TMO vezne alındı makbuzu veya banka dekontu) 
 

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 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 (Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.) 
 

a) Teklif mektubu ekte verilen örneğe göre düzenlenecektir. Fiyatlar yazıyla ve rakamla açık ve 

okunaklı olarak yazılmış olacaktır. 
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b) Bir ve birden fazla cihaz için kısmi teklif verilebilecektir. KDV hariç birim fiyat ve toplam fiyat 

teklifte ayrı ayrı yazı ve rakamla belirtilecek, rakamlarda çelişki olması halinde birim fiyata göre 

değerlendirme yapılacaktır. 

c) Firmalar istedikleri kadar cihaz için teklif verebilecek olup cihaz sayısı 5 adet cihazı ile sınırlıdır. 
 

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

şahıslarca) tarafından imzalanacaktır. 

 

5- 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. 

 

6- TEMİNATIN YATIRILMASI, İADESİ VE GELİR KAYDEDİLMESİ 

Firmalar, talep ettikleri her bir cihaz için 4.000 TL’den az olmamak üzere (birden fazla cihaz için teklif 

veren firmalar, kaç adet cihaz için teklif veriyorlarsa toplam bedeli üzerinden teminat vereceklerdir) teminat 

vermek zorundadır.  
 

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

olarak veya devlet tahvili ya da Hazine bonosu (İhale tarihindeki değerine göre) yatırma şeklinde 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 yatırılabilecek olup banka dekontu ihale zarfına koyulacaktır. 

 

Teminatın Banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, ihale tarihinden itibaren 2 ay süreli olarak Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet İhale Genelgesindeki örneğe uygun olarak vereceklerdir. 

 

İhale üzerinde kalan teklif sahiplerinin teminatları, cihaz bedellerinin Kurumumuza yatırılmasını müteakip, 

diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.  

 

Üzerine ihale yapılmasına rağmen belirtilen süre içerisinde (10 takvim günü) cihaz bedeli + KDV + İhale 

kararına ait damga vergisi bedelini yatırmayan firmaların teminatı gelir kaydedilir. 

 

7- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İhtiyaçların karşılanması 5 adet Perten marka protein tayin cihazı 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. 

 

- 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 

hazır) gerekmektedir.  

 

- Bu bildirimi takiben isteklilerden pazarlık kapsamında yeni tekliflerini 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, istenilen 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. 

 

İhale sonucunda cihazların teslim yeri ve adedini belirlemek TMO’nun yetkisindedir. 

 

Bu süreci, Protein Tayin Cihazlarının tamamının satışı için sürdürüp sürdürmemek, ihaleyi kısmen ya da 

tamamen yapıp yapmamak TMO’nun yetkisindedir.  
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8- CİHAZLARIN TESLİM YERİ VE ŞEKLİ 
Satış işlemleri tamamlanan Protein Tayin Cihazları, ekli listede belirtilen TMO İşyerlerinden teslim 

edilecektir. Teslim işlemi teknik şartnamede belirtilen şekilde gerçekleşecektir. 

 

9- ÖDEME 

İhale üzerinde kalan firmalara bildirime müteakip 10 takvim günü içinde Cihaz bedeli + KDV + İhale kararına 

ait damga vergisi bedeli, TMO’nun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR05 0001 0017 

4537 7119 0650 02 İBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.  

 

Cihaza ait fatura, cihazın teslim edileceği işyerinde kesilecektir. 

 

Cihaz; Cihaz bedeli + KDV + İhale kararına ait damga vergisi bedelinin Kurumumuza yatırıldığı tarihten 

itibaren 10 iş günü içerisinde 8. Maddede belirtilen şekilde ilgili işyerinde firmaya teslim edilecektir.  

 

10- MASRAFLAR           
İş bu ihale ile ilgili çıkmış ve çıkacak her türlü vergi, harç, nakliye, ücret ve benzeri tüm masraflar firmaya 

aittir. 

 

11- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ    

Bu şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlüklerinde çözülecektir. 

 

12- 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. 

 

13- 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 herhangi bir nedenle TMO’nun istekliden alacaklı duruma 

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

ödemekle yükümlüdür. 

 

       

EKLER: 
1- Teknik Şartname (1 sf.) 

2- İşyeri Listesi (1 sf.) 

3- Taahhütname (1 sf.) 

4- Teklif Mektubu Örneği (1 sf.) 

5- Teminat Mektubu Örneği (1 sf.) 

 

 

         TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

   GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 


