
 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ SAMSUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN ĠHALE ĠLANI 

 

Şube Müdürlüğümüzce aşağıdaki cetvelde belirtildiği şekilde toplam 3200 ton dökme/çuvallı 

çeltiğin taşımasının yaptırılmasını teminen „Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‟ kapsamında 27 nci Maddesi "Pazarlık Usulü" 

gereğince 23.09.2021 Perşembe günü saat 10:30‟da Şube Müdürlüğümüz (Atatürk Bulvarı No:143  

SAMSUN)  binasında ihale yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihalenin gerçekleşmemesi 

durumunda 28.09.2021 Salı günü saat 10:30‟ da 2. kez ihaleye çıkılacaktır.  

 

SEVK İŞYERİ ÜRÜN CİNSİ
TERTİP 

MİKTARI 

(TON)

GÜNLÜK 

BOŞALTMA 

(TON)

MESAFE 

(KM)
ARAÇ TİPİ

Havza Ajans Amirliğine bağlı 

Boyabat işyeri
ÇELTİK 750 50 141 Uzun dorseye uygundur

Bafra Ajans Amirliğine bağlı 

Alaçam işyeri 
ÇELTİK 1,750 50 30 Uzun dorseye uygun değildir

ÇELTİK 400 25 100 Uzun dorseye uygun değildir

ÇELTİK 300 25 174 Uzun dorseye uygun değildir

3,200TOPLAM 

Havza Ajans Amirliğine bağlı 

Durağan işyeri 

Havza Ajans Amirliği

Samsun Şube Müdürlüğü

TESELLÜM İŞYERİ

Bafra Ajans Amirliği                                                         

(Zetay Deposu)

Bafra Ajans Amirliği                                                         

(Zetay Deposu)

 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale 

komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

 *Gerçek kişi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

  *Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 

iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

* Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

* Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten 

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri. 

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

kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge), 

 f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname,(ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde 

ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge), 

g) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. ( Ġstekliler bu taĢıma iĢi için, sevk edilecek 

miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az % 3’ ü (yüzde üç) oranına tekabül eden 

miktarda geçici teminat vereceklerdir. Ġhaleye katılacaklar geçici teminatı ihale saatinden önce 

aĢağıda belirtilen hesap numarasına yatıracaklardır.) 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

i) Teklif mektubu  

j)Yasaklı olunmadığına dair taahhütname. 

k) Bütün Sayfaları imzalanmış ġartname (Şube Müdürlüğümüzden 50,00 TL (KDV Dahil) 

mukabilinde temin edilebilecektir.)  ve Alındı Belgesi.  

l)İhaleye Ulaştırma Bakanlığı‟nın karayolu taşımacılığı konusunda yetki belgelerinden;                                                             

1-Gerçek ve tüzel kişiler ilanda belirtilen günlük taĢıma taahhüdünün asgari 2 katı kadar  kendi 

adına K belgesi (K1 veya K2) ile birlikte ihaleye   katılabileceklerdir. 



2- Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G, H ve L yetki belgesi 

olanlar 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. Ayrıca Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taşıma işleri 

organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin de R Belgesini (R1 veya R2belgelerinden biri) ihale komisyonuna 

ibrazı zorunludur. 

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 kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz. 

Katılımcılar İhale Evrakını ihale saatinden önce Evrak Kayıt Servisine vereceklerdir. Yukarıda yazılı 

belgelerden herhangi biri eksik olanlar ihaleye alınmazlar.   
Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı yasalardaki istisna 

kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 

BANKA HESAP NUMARASI 

BANKA ve ŞUBE ADI IBAN NO 

HALKBANK- SAMSUN ÇİFTLİK ŞUBESİ  TR03 0001 2009 6650 0004 000015 

 


