
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ AKSARAY BAġMÜDÜRLÜĞÜ  

ARPA TAġIMASI ĠHALE ĠLANI 

 

AltuntaĢ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.ġ. (Acıpınar) depolarından Adana 

BaĢmüdürlüğü Doğankent Tesisli Ekibine 7,000 ton, Atarlar Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. (Sultanhanı) depolarından Adana BaĢmüdürlüğü Yakapınar  Tesisli Ekibine 

7,000 ton, Kan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.ġ. depolarından Adana BaĢmüdürlüğü 

Kırmıtlı Tesisli Ekibine 4,000 ton,  Hasanoğulları  Lisanslı Depoculuk A.ġ. depolarından 

Diyarbakır BaĢmüdürlüğü Çınar Tesisli Ekibine 8,000 ton, Atarlar Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. (Sultanhanı) depolarından Diyarbakır BaĢmüdürlüğü Çınar Tesisli Ekibine 

7,000 ton olmak üzere toplam 33.000 ton arpanın taĢınması iĢi için TMO Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. Maddesinin (G) bendi kapsamında 

yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki 

yönetmeliğimizin 27. maddesi Pazarlık Usulü ile taĢıma ihalesine çıkılacaktır. Söz konusu 

ihale 02.12.2022 tarihinde saat 10:30’ te TMO Aksaray BaĢmüdürlüğü toplantı salonunda 

yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmadığı veya ihalenin gerçekleĢmemesi durumunda 

05.12.2022 tarihinde saat 10:30’ te 2. kez ihaleye çıkılacaktır. 

 

ĠĢin Miktarı : 

SEVK NOKTASI TESELLÜM ĠġYERĠ TERTĠP MĠKTARI 

(TON) 
AltuntaĢ Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.ġ. 

(Acıpınar) 

Doğankent Tesisli Ekip 7,000 

Atarlar Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.ġ. 

(Sultanhanı) 

Yakapınar Tesisli Ekip 7,000 

Kan Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. 
Kırmıtlı Tesisli Ekip 4,000 

Hasanoğulları Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. 
Çınar Tesisli Ekip 8,000 

Atarlar Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.ġ. 

(Sultanhanı) 

Çınar Tesisli Ekip 7,000 

 TOPLAM 33,000 

 

 

1- ĠĢ sahibi Ġdare ; 

a) Adı: TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ AKSARAY BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi: Meydan Mah. Cumhuriyet Blv. No:96 Merkez/AKSARAY 

c) Telefon numarası: 0382 213 10 58 

d) Faks numarası: 0382 213 49 61 

2- TMO Aksaray BaĢmüdürlüğü tarafından yapılacak ihaleye iliĢkin bilgileri, yukarıdaki adres 

ve numaralardan temin edilebilir. 

3-Ġhale Konusu: 

Aksaray BaĢmüdürlüğü Lisanslı Depolarında bulunan arpanın Adana ve Diyarbakır 

BaĢmüdürlüğüne bağlı depolara nakliyesi iĢidir. 

 4-Ġhale dokümanı TMO Aksaray BaĢmüdürlüğü merkez binasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer :Alım Muhafaza ve Ticaret Servis ġefliği 

b) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dâhil) :100,00 TL 

5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Bilgi ĠĢlem Servis ġefliği 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 02.12.2022 



c) Son teklif verme saati (ihale saati): 10:30 

6- Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Faks, telefon vb. ile verilen ve son baĢvuru 

saatine kadar idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhalenin yöntemi 

gereği, istekli ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır. 

7- Ġhale dokümanı aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır. 

a) ġartname,   

b) SözleĢme tasarısı, 

c) Geçici Teminat Mektubu,  

d) Kesin Teminat Mektubu,  

e) Taahhütname (S.G.K. kapsamında iĢçi çalıĢtırılması) 

f) Taahhütname (SGK ve Vergi borcu ile yasaklı olmadığına dair) 

g) TMO Alım ve Muhafaza iĢleri Ġzahnamesi 20‟nci maddesi 

8 - Ġstekliler tarafından sunulacak teklifler ihale komisyonu tarafından açılacak ve teklif 

sahipleriyle pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılacaktır. 

 

ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

9.- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) T.C. vatandaĢı 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; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin 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 kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge. 

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

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

d-2- Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

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

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Bu ġartnamenin 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).  

ı) 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 Belgelerinden;  

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

günlük taĢıma (miktarından 2(Ġki) katında az olmamak üzere, 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. 

m-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.” 

n) Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. 

Ancak, iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “ aslı gibidir “ Ģerhini düĢerek belgenin aslı 

istekliye iade edebilir. 

10- Ġsteklinin teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri 

temin etmek kendi sorumluluğundadır. ĠĢyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar 

istekliye aittir. 

11- Ġstekli, iĢin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iĢyerinin Ģekline ve mahiyetine, iklim 

Ģartlarına, iĢinin gerçekleĢtirilebilmesi için yapılması gerekli çalıĢmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile iĢyerine ulaĢım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman 

bakımından bilgi edinmiĢ; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri 

diğer unsurlara iliĢkin gerekli her türlü bilgiyi almıĢ sayılır. 

12- Ġdare, isteklilerden idarenin depolama yapacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep 

geldiğinde, bu kiĢilerin depo, hangar, arazi vb. girmesi için gerekli izni verecektir. 

13-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin iĢin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna 

göre hazırladığı kabul edilir. 

14- Ġdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına 

engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, 

ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. TMO, bu iĢle ilgili olarak Kamu Ġhale Kanunu ve 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa ve 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Ġhaleye katılmak 

isteyen gerçek ve tüzel kiĢilerin Kamu Ġhale Kurumu EKAP‟ a (Elektronik Kamu Alımları 

Platformu) kayıtlı olması zorunludur. 

15- Ġstekliler bu iĢ için teklif edilen bedelin en az %3 „ ü miktarında geçici teminat 

vereceklerdir. 

16- Geçici teminat, nakit olarak verilebileceği gibi banka mektubu olması durumunda süre 

belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en az altmıĢ (60) gün fazla olması gerekir. 

17- Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler Ofis tarafından, istenilen 

katılma Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

18- Geçici Teminat Mektubu ihale günü teklifle birlikte verilecektir. Diğer teminatlar ihale gün 

ve saatinden önce Ofisimiz veznesine veya banka hesabına yatırılıp/teslim edilip makbuzunun 

alınmıĢ olması zorunludur. 

19- Ġhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleĢmeyi 

imzalaması halinde iade edilir. 

20- Ġhale üzerinde kalan istekli ile sözleĢme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatlar hemen iade edilir. Diğerlerininki ise ihale günü 

ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. 

 Teminat mektupları Ģartnamede belirtildiği Ģekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka 

yazılacaktır. 

Not: 1- Kısmi teklif verilebilir. 

        2- Sevkiyatlarda uzun dorseli tır (salkasa) kullanılmayacaktır. 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 



                                                                          AKSARAY BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

HESAP NUMARASI 

VAKIFBANK (AKSARAY ) 

IBAN NO: TR86 0001 5001 5800 7294 1285 40

SEVK 

ĠġYERĠ 

  

TESELLÜM 

ĠġYERĠ 

TERTĠP 

MĠKTARI 

(Ton) 

GÜNLÜK 

TAġIMA 

TONAJI (Ton) 

MESAFESĠ 

(Km.) 

TEKLĠF VERME 

SON (Gün ve 

Saati) 
AltuntaĢ 

Tarım 

Ürünleri 

Lisanslı 

Depoculuk 

A.ġ. 

(Acıpınar) 

 

 

 

DOĞANKENT 7,000 400  

02.12.2022 

10:30 

Atarlar 

Tarım 

Ürünleri 

Lisanslı 

Depoculuk 

A.ġ. 

(Sultanhanı) 

 

 

 

YAKAPINAR 7,000 400  

Kan Tarım 

Ürünleri 

Lisanslı 

Depoculuk 

A.ġ. 

 

 

 

KIRMITLI 
4,000 500  

Hasanoğulla

rı Lisanslı 

Depoculuk 

A.ġ. 

 

 

ÇINAR 
8,000 300  

Atarlar 

Tarım 

Ürünleri 

Lisanslı 

Depoculuk 

A.ġ. 

(Sultanhanı) 

 

 

 

ÇINAR 7,000            300  



 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ AKSARAY BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA 

DÖKME ARPA TAġIMASI FĠYAT TEKLĠFĠDĠR. 

SEVK ĠġYERĠ 
TESELLÜM 

ĠġYERĠ 

TAġINACAK 

ÜRÜN ADI 

MESAFESĠ 

(Km) 

TAġINACAK 

MĠKTAR(Ton) 

TEKLĠF FĠYATIMIZ (TL/Ton) 

(KDV Hariç) 
AltuntaĢ Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. (Acıpınar) DOĞANKENT Arpa 304 7,000 
Rakam ile : 

Yazı ile: 

Atarlar Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. (Sultanhanı) YAKAPINAR Arpa 320 7,000 
Rakam ile : 

Yazı ile: 

Kan Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. KIRMATLI Arpa        447 4,000 
Rakam ile : 

Yazı ile: 

Hasanoğulları Lisanslı Depoculuk A.ġ. 

ÇINAR Arpa 783 8,000 
Rakam ile : 

Yazı ile: 

Atarlar Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.ġ. (Sultanhanı) ÇINAR Arpa 820 7,000 
Rakam ile : 

Yazı ile: 

 

 

 

FĠRMA VEYA KĠġĠ 

KAġE ĠMZA 

 

 

 

 

NOT: -Teklif fiyatları ekli örneğe uygun olarak verilecektir.  


