
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

 TEKİRDAĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

YEMEKLİK AYÇİÇEK YAĞI İMALATI 

 

  
1- İş sahibi İdare ; 

 

a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi: Gündoğdu Turgut Mah. Atatürk Bulvarı No:4-1 TEKİRDAĞ 

c) Telefon numarası: 0282 261 22 67 

d) Faks numarası: 0282 261 11 97 

 TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü tarafından yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler, yukarıdaki adres 

ve numaralardan Ticaret Servisi ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilir. 

2-İhale Konusu: 

a) Adı: Başmüdürlüğümüzce 4.000 ton (±% 20 Ofis opsiyonlu) ham Ayçiçek yağının 

nakliyesi dahil yemeklik Ayçiçek yağına işlenmesi ve ambalajlanması imalatı ihalesi 

 

Ambalajlama: İşlenmiş yemeklik Ayçiçek yağı 5 litrelik olacak şekilde köşeli, dar ağızlı, 

çakma veya vidalı kapaklı, taşıma kulplu, kendinden yapışan etiketli pet şişelerde 

paketlenecektir. Pet şişe kapaklarının üzerinde TMO yazısı ve ya logosu olacaktır ve özgül 

ağırlığına bağlı olarak 5 litrelik olacak şekilde pet ambalajlarda 4,58 kg olarak 

doldurulacaktır. Pet şişeler 4’lü gruplar halinde dikey oluklu mukavva kolilere 

ambalajlanacaktır ve Mukavva koliler en az 420 gr/m
2
 ağırlığında olacaktır. Pet şişlerde ve 

mukavva kutularda Türk Gıda Kodeks’i “Etiketleme Yönetmeliği’nde” yer alan Ürün 

Doğrulama ve Takip Sistemi kapsamında her türlü iş ve işlemin yapılması ile bu işlemler için 

uygun etiket özelliğini taşıyan kendinden yapışkanlı etiket kullanılacaktır. Bu işlemler için 

gerekli malzeme, etiketleme ve işçilik masrafları Yükleniciye aittir. Ambalajlı ürünlerin de 

Ofis’e teslimi araç üstü yapılacaktır. 

 

b)İhale Usulü: TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak 

usul ve esasla. hakkında Yönetmeliğin 26.1. maddesi gereği "Teklif İsteme ve akabinde açık 

eksiltme Usulüne göre yapılacak olup, teklifler Kapalı Zarfla verilecektir. Aynı yönetmeliğin 

28. Maddesi gereği en uygun teklif sahibiyle komisyonca görüşme ve pazarlık yapılacaktır. 

 

c)İhalenin yapılacağı yer: TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü Toplantı Salonu 

d)İhale tarihi saati: 16.05.2022-14:30 

 

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Başmüdürlüğümüze elden verileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale 

saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır. 

 

3-Teklif Mektubu 

a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açık bir şekilde yazılacaktır. 

b)Teklif mektubunun üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması. 

c) Teklif mektubunun üzerinde Adı ve Soyadı ile Ticari Unvanı yazılmak sureti ile yetkili 

kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 

d) Teklifler TL/TON üzerinden  (KDV hariç) verilecektir. 

e) İmalattan elde edilecek olan işlenmiş Ayçiçek yağı Ofise ait olup, elde edilecek kıymetli 

çıkıntıların tamamı (Soap Stock, (Yağ Asidi), Perlit)  vb. bedeli karşılığında yükleniciye ait 

olacaktır. Yan ürünler Ofis tarafından belirlenecek olan fiyat üzerinden işlem görecektir. 

4-İstekliler bu iş için verilen miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az %3 oranına 

tekabül eden miktarda geçici teminat verecektir. 



 

 

 

5-İhaleye Girme Şartları 

 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin yemeklik yağ üretmek için kendisine ait fabrikasının 

bulunması zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 

5.madde kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler için; 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 ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

 1-  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ile iştigal konusunu belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 

veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

 

e) Ticaret ve Sanayi Odasından alınan ve geçerlilik süresi ihalenin yapıldığı tarihi 

kapsayan Fabrika Kapasite Belgesi.  

Söz konusu belge, yağ işleme işine ait olacaktır. Ayrıca belgenin, bu şartnamenin               

8.maddesinde belirtilen özellikleri taşıması gerekir. 

f) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 

hazırlanan 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin 

Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği, Yüklenici tarafından teklif edilen yağ 

fabrikasının faaliyet konusunun bitkisel yağ üretimi olduğuna dair Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi,  

            g) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 

taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge; 

sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.) 

              h) SGK Taahhütnamesi, 

 i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

 j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve 

ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

 k) KİK’in 10. maddesine göre yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname,  

l) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu(Teklif mektubunun açık 

adresli ve imzalı olması, birim fiyatın ve teklif tutarının rakam ve yazı ile okunaklı yazılması 

ve birbirlerini teyit etmesi şarttır.).  

m) İsteklilerin gösterecekleri yağ fabrikasının kendi tesis sahası içerisinde, bu 

Şartnamenin 8.2 maddesinde tanımlanan özelliklere sahip en az 40 tonluk araba baskülü 

olduğuna dair “Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince” düzenlenen “Uygunluk Belgesi” veya 

eğer araba baskülü yeni yapılmış ise bunu yapan “Üretici Firma” tarafından muayenesi 

yapıldığına dair düzenlenmiş bulunan “Uygunluk Belgesi”, 



n) İstekliler kendilerine ait yağ fabrikasında Ofis’e tahsis edeceği; ham yağ, yemeklik 

yağ ve benzeri ürünlerin stoklanacağı tüm depo, ambar, yağ tankları ve/veya bu amaçla 

kullanılabilecek olan diğer bölümlerini gösteren ve depolama kapasitelerini de içerir kroki, 

o) Nakliye işi için alt yüklenici gösterilmesi halinde istekliler, alt yüklenici için de bu 

Şartnamede istenilen belgeleri Ofis’e vereceklerdir. 

p) Yüklenici ile alt yükleniciler arasında noter onaylı ön protokol aslı, 

r) İhaleye teklif verecek istekliler Ofis’çe paraflanmış sözleşme tasarısı, İdari ve 

Teknik Şartnamenin her sayfasını imzalı ve mühürlü olarak teklif zarfı içerisinde İhale 

Komisyonuna vereceklerdir. 

s) Teklif edilen yağ fabrikasının istekliye ait olduğunu gösterir geçerli belge. 

 İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek 

zorundadır. Ancak, Ofis’çe aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek, 

belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir. 

 

Yağ Fabrikalarında Aranan Özellikler 

6.1- İsteklinin yağ imalatı yapacağı fabrikasında malzeme ve personel yönünden 

teknik donanımlara haiz, yağın TS 886 standardına uygun olup olmadığına dair analiz 

yapabilecek bir laboratuvar bulunması zorunludur. Tesislerinde yeterli laboratuvarı 

bulunmayan istekliler ihaleyi kazanmış olsalar dahi ihale iptal edilecek ve geçici teminatları 

Ofis hesabına gelir kaydedilecektir. 

6.2- İmalat yapılacak olan fabrikanın kendi tesis sahası içerisinde faal ve sağlıklı 

ölçüm yapabilen en az 40 tonluk ve en fazla 20 kg taksimat aralığı olan kendi araba baskülü 

bulunacaktır. 

6.3- Yüklenici, 2.000 ton ham yağ tankını, 2.000 ton yemeklik yağ tankını ve 2.000 

tonluk mamul madde deposunu (ambalajlama işlemi başladığında) kullanıma hazır 

bulundurmak zorundadır. Yüklenici, imalat sırasında Ofis’e tahsis ettiği ham yağ tankı 

dışındaki diğer ham yağ tanklarına olan bağlantı vanalarını kapatarak Ofis mührüyle 

mühürlemesini sağlayacaktır. 

6.4- Yağ fabrikasının, yemeklik yağ işleme ünitesine sahip olması gerekmektedir. 

6.5- Yemeklik yağ imalatında günlük işleme ve ambalajlama miktarı en az 150 ton 

olacaktır.  

 

Geçici teminat işyerinin banka hesabına yatırılarak dekont ihale katılım belgeleri ile 

birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. 

Teminat mektupları şartname belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka 

yazılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

HESAP NUMARASI 

HALKBANKASI (HÜRRİYET ŞUBESİ) 

IBAN NO: TR29 0001 2001 3970 0013 0000 01  


