
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

T A Ş I M A  Y A P T I R I L A C A K T I R 

 

Şube Müdürlüğümüzce; Beylikova Ekipten 210 Ton, Kütahya Ajans Amirliğinden 30 Ton, 

Altıntaş Ekipten 110 Ton, Gediz-Hisarcık-Simav Ekiplerinden 300 Ton, Çifteler Geçici Alım 

Merkezinden 15 Ton, Sivrihisar Ajans Amirliğinden 285 Ton, Günyüzü Ekipten 400 Ton, olmak üzere 

toplam 1,350 Ton çuvallı haşhaş kapsülünün alıma muvazi AAF İşletme Müdürlüğüne alıma muvazi 

karayolundan yüklenici marifetiyle taşınması için kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile icra edilmek üzere 

27.07.2021 tarih Salı günü saat 10.30’da Şubemiz hizmet binasında ihale yapılacaktır. İhalenin 

gerçekleşmemesi durumunda aynı saat ve yerde 29.07.2021 tarihinde ihale tekrarlanacaktır. Teklifler ihale 

saatinden önce Bilgi İşlem Servisine teslim edilecektir. Taşınacak miktarları  ±%20 ofis opsiyonundadır.  

          İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesi g bendi Madde 24 kapsamında 

kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile yapılacaktır. 

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ihale Komisyonuna 

sunmaları gerekmektedir.                       

        İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN: 

          1- T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi, 

                      2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,  

                      3-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. 

                      3-a) Gerçek kişi olmaları halinde ise işe ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarih 25384 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile 09.09.2004 

tarih 25577 sayılı Yönetmeliğin ” Yetki Belgeleri Türleri” başlıklı 11.maddesi gereğince Ticari amaçla 

yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve Tüzel kişiler Şartnamede belirtilen günlük taşıma tonajının 

asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 Belgesi ) kendi adına veya iş ortaklığı sözleşmesi ile birlikte 

ihaleye katılabileceklerdir. 

                     3-b) Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 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 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarih 25384 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile 

09.09.2004 tarih 25577 sayılı Yönetmeliğin “ Yetki Belgeleri Türleri”  başlıklı 11.maddesi gereğince  

                     3-b-1 ) Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve Tüzel kişiler şartnamede 

belirtilen günlük taşıma tonajının asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 Belgesi ) kendi adına veya iş 

ortaklığı sözleşmesi ile birlikte ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

                     Ancak K Belge sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde K Yetki belgesi ekinde bulunan 

taşıt listesindeki araçlar dışında araç çalıştıramayacaklardır. 

                     3-b-2 ) Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel 

kişilerin de R Belgesi ( R1 veya R2 belgelerinden birisini ) 

                     3-b-3)  Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G, H ve L yetki 

belgesi olanlarda ihaleye katılabileceklerdir. Ancak H türü yetki belgesi ‘Taşıma yetki belgesi almadan 

kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez.’ Denildiği için 

Taşıma Yetki Belgesi ibraz etmek zorundadır.   

             4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

         4-b) 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 imza sirküleri, 

                     5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacağı kişinin noterden onaylı 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi  

                    6- İhale dökümanının satın alındığına dair belge 

                    7- Şartnamenin 17.maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat     

( sevk edilecek miktar ile teklif edilen fiyatın çarpımının en az % 3 ‘ü oranına tekabül eden tutardır. ) 

 

 



 

 

 

                    8- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname ( Ancak, ihale 

üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge ) , 

                   9- Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair taahhütname ( Ancak, ihale üzerinde kaldığı 

takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair belge ) , 

                   10-  Yasaklı olmadığına dair taahhütname  

                   11- İmzalı ve kaşeli Şartname ve eki sözleşme taslağı  

                  ( İstekliler, yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek 

zorundadır. ) 

                   Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve 

Yönetmeliğinin hükümleri kapsamında gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, genişlik ve 

azami yükseklik ölçülerine uygun hareket edecektir.  

                  Gerçek veya tüzel birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek 

dahi olsa müştereken eksiltmeye 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 kişiler ile olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz. 

       Taşımaya ait Şartname ve sözleşme tasarıları Eskişehir Şube Müdürlüğümüzden 50-TL (KDV 

DÂHİL) karşılığında temin edilebilir. Alındı belgesi ile ihale komisyonuna ibraz edilecektir.)                 

       Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı kanunlardaki istisna 

kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.               
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Evrakların asıllarını ihale sonrası hemen almak isteyen katılımcıların zarf içerisine evrakların asılları 

yanında birer fotokopilerini eklemeleri gerekmektedir.  

 

Banka Hesapları:  Halkbank Bağlar Şubesi TR 28 0001 2001 5170 0013 000001 

     

Adres: Toprak Mahsulleri Ofisi       TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

Basın Şehitleri Cd. No:156/B                 ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

   ESKİŞEHİR  

Tel     :    0 222 225 56 26 

Faks   :    0 222 225 59 31                                                                                                                   

 

 

 


