
 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ANKARA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN İHALE İLANI 

 

       Ankara Başmüdürlüğü Hinterlandında bulunan Göynük Geçici Alım Merkezinde alımı yapılan 

(Alıma muvazi)  (±%20 opsiyonlu) 5.000 ton hububatın Ankara Başmüdürlüğü depolarına karayolu ile 

taşımasının yaptırılmasını teminen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamının 24. Maddesi gereğince kapalı zarfla teklif alma yöntemine (pazarlık usulü) göre ihaleye 

çıkılmıştır.  

   

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gereken belge ve şartlar aşağıda belirtilmiştir.  

 

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik  fotokopisi   

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e-posta adresi 

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

*Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 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 ilişkin ilk 

ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği 

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) ihale dokümanının satın alındığına dair belge   

g) ihale şartnamesinin 17. maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat  

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

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

ı) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname,(ancak, ihale üzerinde kaldığı taktirde ihale 

tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair  belge), 

i) imzalı ve kaşeli şartname ve eki sözleşme taslağı  

j) Teklif mektubu  

k) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.( İstekliler bu taşıma işi için, sevk edilecek miktar ile teklif 

edecekleri fiyatın çarpımının en az %3’ü (yüzde üç) oranına tekabül eden miktarda geçici teminat 

vereceklerdir.İhaleye katılacaklar geçici teminatı ihale saatinden önce  aşağıda belirtilen hesap 

numarasına yatıracaklardır.) 

l)Yasaklı olunmadığına dair taahhütname. 

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

geçerlilik süresi dolmamış Taşıma Yetki Belgesi  

 

 1-ihaleye katılacak Gerçek ve tüzel kişiler, teklif vereceği işyerinin/işyerlerinin  ilanda belirtilen günlük 

taşıma miktarından az olmamak üzere, (asgari 2 katı kadar)  ihale konusu ürünü  taşımaya uygun araç 

kaydı bulunan  C2, K1,  L1 ve L2 türü , Yetki Belgesi ile ihaleye girebileceklerdir. Ticari amaç ile eşya 

taşımacılığı yapılan C2,  K1, L1, L2, TİO türü yetki belgesine sahip isteklilerin yetki belgesi ekinde 

bulunan ve kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıt araçları listesini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, 

belge eki kayıtlı taşıt listesindeki araçların dışında araç çalıştırılamaz. 

 

2-Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapmaya yetkili R1 veya R2 türü 

yetki belgesinin sahip firmalar Taşıma Yetki Belgesini ibraz  etmek suretiyle ihaleye katılabilirler  

            

                    

                                                                                                                       ./.. 

 



    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. 

 

Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, genişlik ve azami yükseklik 

ölçülerine uygun hareket edilir 

 

Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 50,00.-TL (KDV dahil) karşılığında 

Başmüdürlüğümüzden temin edilecektir. 

    

            İhaleye girecek istekliler mutlaka sözleşme ve şartname tasarısı alacaklar ve her sayfasını 

imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgelerle (istekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden 

tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır) birlikte ihale saatinde komisyona vereceklerdir. Yukarıda 

yazılı belgelerden herhangi biri  eksik olanlar ihaleye alınmazlar.   
 

Ofis 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanundaki istisna 

kapsamında bulunmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

 

            İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Başmüdürlüğümüz (İstanbul yolu 9 km.  Güvercinlik 

Ankara)  adresinde yapılacaktır. 

          

 

Sevk İşyeri 

Adı 

Tesellüm İşyeri 

Adı 

Mesafe 

(Km) 

Sevk 

Miktarı 

(Ton) 

Günlük 

Taşıma 

Miktarı 

(Ton) 

İhale Yeri 
İhale Tarih ve  

Saati 

GÖYNÜK ANKARA 250 5.000 200 
ANKARA 

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

 

09.08.2022-14:00 

 

 

NOT: 

09.08.2022 tarihinde ihale verilemediği taktirde 10.08.2022 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci kez ihaleye 

çıkılacaktır. 

  

BANKA HESAP NUMARASI 

 

BANKA ve ŞUBE ADI IBAN  NUMARASI 

Halk bankası- Gimat) Ankara Şubesi  TR17 0001 2009 3930 0013 0000 07 

 

                                                                                                             TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

                                                                                                              ANKARA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 


