
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ AFYONKARAHĠSAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

KARAYOLU TAġIMA ĠHALE ĠLANI 

 

1- Ġdarenin; 

a) Adı   : Toprak Mahsulleri Ofisi Afyonkarahisar ġube Müdürlüğü 

b) Adresi  : Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı No: 42 AFYONKARAHĠSAR 

c) Telefon numarası : 0 272 213 77 03 

d) Faks numarası : 0 272 213 07 46 

e) E-Posta  : afyon.ticaret@tmo.gov.tr 

 

2- Ġhale Konusu Hizmet; 

ġube Müdürlüğümüze bağlı Çay Ajans Amirliğinden 950 ton çuvallı haĢhaĢ kapsülünün 

AAF ĠĢletme Müdürlüğüne taĢıttırılması iĢi, 

  

3- Ġhalenin Usulü, Yeri ve Zamanı; 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3 üncü 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhalelerinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında Pazarlık Usulü ile icra 

edilecek olup, ġube Müdürlüğümüz idari binasında yapılmak üzere 24.06.2020 tarihi 

ÇarĢamba günü saat 10.30’da açık ihaleye çıkılmıĢtır. Ġhale verilemediği takdirde 25.06.2020 

tarihi PerĢembe günü aynı saatte tekrar ihaleye çıkılacaktır.  

 

4- Ġhale Dokümanı; 

Ġhale ile ilgili doküman, ġube Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden 50,00-TL (KDV dâhil) 

bedelle temin edilebilir. 

 

5- Geçici ve Kesin Teminat; 

Ġstekliler bu taĢıma iĢi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en 

az % 3 (yüzde üç) oranına tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat 

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

geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. Ġhaleyi kazanan isteklinin 

geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleĢme imzalandıktan sonra, ikinci 

sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleĢmenin imzalanmasını müteakip, diğerlerinki ise 

ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. 

Kesin teminat, ihale tonajı ile sözleĢme birim (TL/Ton) fiyatının çarpımının en az % 10 

(yüzde on) oranına tekabül eden tutar kadardır. 

 

6- Tekliflerin; 

a) Sunulacağı yer   : TMO Afyonkarahisar ġube Müdürlüğü 

b) Son verme tarihi (ihale tarihi) : 24.06.2020 

c) Son verme saati (ihale saati) : 10.30 

 

Ġstekli teklifleri, TL/Ton üzerinden (KDV hariç) verilecektir. Tekliflerin geçerlilik 

süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür. Belirtilen bu süreden daha kısa 

süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

mailto:afyon.ticaret@tmo.gov.tr


Teklif Mektubunda;  

a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

b) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

c) Ġsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce 

imzalanmıĢ olması, 

Zorunludur. 

 

7- Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler; 

a) T.C. vatandaĢı 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 kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2- Tüzel kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

1- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2- Tüzel kiĢi olması halinde, baĢvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, 

Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil 

Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin noterden onaylı 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Ġhale ġartnamesinin 17. Maddesinde belirlenen ve Ģartname ekinde örneği bulunan geçici 

teminat,  

h) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale 

üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik pirim borcu 

olmadığına dair belge, sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir).  

I) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı 

takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, sözleĢme 

imzalanmadan önce verilecektir).  

i) Ġmzalı ve kaĢeli ġartname ve eki SözleĢme taslağı, 

j) Teklif ve içeriği 16. Maddede belirtilen teklif mektubu. 

k) Gerçek veya tüzel, birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler 

göstererek dahi olsa müĢtereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim 

teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kiĢi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. 

Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kiĢinin, üçüncü kiĢilerle olan ortaklık iliĢkileri ve 

anlaĢmaları Ofisi bağlamaz. 

l) Yasaklı olunmadığına iliĢkin taahhütname. 

m) Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında belirlenen ve ihale tarihi itibariyle 

geçerlilik süresi dolmamıĢ TaĢıma Yetki Belgesi  



1- Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢiler, teklif vereceği iĢyerinin / iĢyerlerinin günlük 

taĢıma miktarının üç katından az olmamak üzere (aynı anda birden fazla noktadan sevkiyat 

yapılacağından), ihale konusu ürünü taĢımaya uygun araç kaydı bulunan C2, K1, L1 ve L2 

türü, Yetki Belgesi ile ihaleye girebileceklerdir. Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı yapan C2, K1, 

L1 ve L2 türü yetki belgesine sahip isteklilerin yetki belgesi ekinde bulunan ve kendi adına 

kayıt ve tescil edilmiĢ taĢıt araçları listesini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, belge eki kayıtlı 

taĢıt listesindeki araçların dıĢında araç çalıĢtırılamaz.  

2- Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı alanında taĢıma iĢleri organizatörlüğü yapmaya yetkili R1 

veya R2 türü yetki belgesine sahip firmalar TaĢıma Yetki Belgesini ibraz etmek suretiyle 

ihaleye katılabilirler. 

 

Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek 

zorundadır. Ancak, iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir”  Ģerhi düĢülerek 

belgenin aslı istekliye iade edilebilir. 

Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların 

uzunluk, geniĢlik ve azami yükseklik ölçülerine uygun hareket edilir.     

Günlük taĢıma mükellefiyetinin değiĢtirilmesi Ofis yetkisindedir. 

Ġhale konusu iĢ ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında olup, 

TMO 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Ġhale 

No 
Sevk ĠĢyeri 

Tesellüm 

ĠĢyeri 

Mesafesi 

(Km) 

Sevk 

Miktarı      

(Ton) 

Günlük Tonajı Ġhale Yeri 
Tarih ve 

Saati 

1 
Çay Ajans 

Amirliği  

AAF ĠĢletme 

Müdürlüğü 
13 950 30  

Afyonkarahisar 

ġube 

Müdürlüğü 

24.06.2020 

10:30 

 

 

 

       TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

         AFYONKARAHĠSAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

TMO AFYONKARAHĠSAR ġUBE BANKA HESAP NUMARASI 

BANKA ADI  : HALK BANKASI 

ġUBE ADI  : KOCATEPE ġUBESĠ 

IBAN NO  : TR-19 0001 2001 4330 0013 0000 01 


