
                        

 

                                                              KAYSERĠ BAġMÜDÜRLÜĞÜ 

KARAYOLU TAġIMA ĠHALE ĠLANI 

ĠKN:2022/1322015 
 

1-Ġdarenin; 

a) Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri BaĢmüdürlüğü 

 b) Adresi:  Osman Kavuncu Bulvarı no:200 Kocasinan/KAYSERĠ 

c) Telefon – Faks Numarası: 03523204080-3201960 

 d) Elektrik Posta Adresi: kayseri.alimticaret@tmo.gov.tr   

 

2-Ġhale konusu hizmetin; 

a)Adı: PınarbaĢı Ajans Amirliğimiz hinterlandında bulunan ERC LidaĢ depolarından Gaziantep     BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 5490 ton, RuhbaĢ LidaĢ (Kamber) depolarından Gaziantep BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 3066 ton, RuhbaĢ LidaĢ (Kamber) depolarından ġanlıurfa BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 2350 ton,  Sentinus LidaĢ (Sarıoğlan) depolarından ġanlıurfa BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 4210 ton, Himmetdede LidaĢ (Himmetdede) depolarından ġanlıurfa BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 1290 ton, Develi LidaĢ (Develi) depolarından ġanlıurfa BaĢmüdürlüğü 

hinterlandındaki kapalı depolara 623 ton, Polat Agro Boğazlıyan LidaĢ (Yamaçlı) depolarından 

Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 3140  ton,  Polat Agro Özler LidaĢ (Özler) depolarından 

Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 2990  ton, Boğazlıyan ġeker LidaĢ (Boğazlıyan) 

depolarından Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 1056  ton,  Yenipazar LidaĢ (Yenipazar) 

depolarından Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 4337 ton, Eserler Çandır LidaĢ (Çandır) 

depolarından Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 1405  ton, KuĢat LidaĢ (Felahiye) 

depolarından Diyarbakır BaĢmüdürlüğü hinterlandındaki kapalı depolara 2071  ton olmak üzere toplam 32032 ton her 

iĢyeri için (+/- %20 Opsiyon) arpa sevk edilecektir. 

 

b) Ġhale Usulü: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı KĠK kanununun 3 üncü 

maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğin 27. Maddesi pazarlık usulü yöntemine göre yapılacaktır. 

c) Ġhalenin Yapılacağı Yer: TMO Kayseri BaĢmüdürlüğü Ġdari Binası 

d) Ġhale Tarihi-Saati: 02.12.2022 saat 10:30 

e) ĠĢin Süresi: ĠĢe baĢlama tarihi itibariyle iĢ bitimine kadardır. 

 

3-Ġhale Dokümanı; 

a)Ġhale dokümanının satın alınacağı yer: Kayseri BaĢmüdürlüğü Alım ve Ticaret Servisi 

b)Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dahil): 200,00 TL 

c)Ġstekliler ihaleye katılmakla Ģartname ve sözleĢme hükümlerini tamamen kabul etmiĢ sayılırlar. 

Ġhaleye teklif verecek olanların mühürlü ve imzalı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
 

 4-Tekliflerin sunulacağı yer ve son teklif verme tarihi ve saati; 

a)Tekliflerin sunulacağı yer : TMO Kayseri BaĢmüdürlüğü Bilgi ĠĢlem Servisi 

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

c)Son Teklif verme saati: Saat 10:30 

 

5-Ġhale Dokümanının Kapsamı: 

a)ġartname ve SözleĢme Tasarısı 

b)Geçici Teminat Mektubu 

c)Kesin Teminat Mektubu taslağı 

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

e)Taahhütname (Vergi ,S.G.K ve Yasaklı olmadığına dair) 

f)Taahhütname (Alım ve Muhafaza ĠĢleri Ġzahnamesi madde:20)  

 

6-Ġhaleye Girme ġartları; 

Ġsteklilerin aĢağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 

a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi, 
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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) 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 belirtilen TaĢıma Yetki Belgesi. 

 

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. 

 

 

Ofis 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmadığından ve 4734-4735 sayılı Kanunlardaki istisna 

kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

Geçici teminat iĢyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan 

iĢyerine zarfın içinde sunulur. 

Teminat mektupları Ģartnamede belirtildiği Ģekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır. 

 

 

     BANKA ADI:          BANKA HESAP NUMARASI: 

                             T.C Ziraat Bankası (Kayseri-Sanayi ġubesi)     TR26 0001 0019 0937 7119 0667 06 

   

NOT: Ġhaleye 02.12.2022 tarihinde katılımcı olmaması, verilen tekliflerin uygun olmayıĢı veya tekliflerin 

yüksek çıkması halinde ihale aynı Ģartlarla, aynı yer ve saatte 05.12.2022 tarihinde yeniden yapılacaktır. 

Ġhale kısmi teklife açıktır. 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

SEVK ĠġYERĠ TESELLÜM ĠġYERĠ 

ÜRÜN 

ADI 

TOPLAM 

SEVK 

MĠKTARI 

(Ton) 

GÜNLÜK 

TONAJ 

(Ton) 

MESAFE 

(Km) 

DORSE 

TĠPĠ 

(Damperli) 

RUHBAġ LĠDAġ 

(KAMBER) 

GAZĠANTEP 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 3066 300 300 

 

    KISA 

ERC LĠDAġ 

(PINARBAġI) 

GAZĠANTEP 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 5492 300 239 

 

KISA 

RUHBAġ LĠDAġ 

(KAMBER) 

ġANLIURFA 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 2350 600 447 

 

KISA 

SENTĠNUS LĠDAġ 

(SARIOĞLAN) 

ġANLIURFA 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 4211 600 481 

 

KISA 

HĠMMETDEDE 

LĠDAġ 

(HĠMMETDEDE) 

ġANLIURFA 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 1291 600 525 

 

KISA 

DEVELĠ ġEKER 

LĠDAġ (DEVELĠ) 

ġANLIURFA 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ ARPA 623 600 428 

 

KISA 

POLAT AGRO 

BOĞAZLIYAN 

(YAMAÇLI) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 3140 300 711 

 

KISA 

POLAT AGRO 

BOĞAZLIYAN 

(ÖZLER) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 2990 300 691 

 

KISA 

BOĞAZLIYAN 

ġEKER LĠD. 

(BOĞAZLIYAN) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 1056 300 684 

 

KISA 

YENĠPAZAR 

LĠDAġ 

(YENĠPAZAR) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 4337 300 718 

 

KISA 

ESERLER 

ÇANDIR (LĠDAġ) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 1405 300 669 

 

KISA 

KUġAT LĠDAġ 

(FELAHĠYE) 

DĠYARBAKIR 

BAġMÜDÜRLÜĞÜ(BĠSMĠL) ARPA 2071 300 650 

 

KISA 

TOPLAM   32032    

 

         TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

                    KAYSERĠ  BAġMÜDÜRLÜĞÜ 


