
 

İLAN 

                     

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ SAMSUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ STOKLARINDA BULUNAN 

2.656 TON ÇELTİĞİN KIRDIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR. 

 

              1-) TMO Samsun Başmüdürlüğümüz depolarında stoklu aşağıdaki tabloda belirtilen 

toplam 2.656 ton çeltik kırdırılacaktır. 

 

ÇELTİK DEPOLARI 

İŞYERİ ADI DEPO NO ÜRÜN YILI KODU ÇEŞİT MİKTARI(KG) 

BAFRA AJANS 

6901001 2020 3555 MECO 379,780 

6901002 2020 3555 RONALDO 885,040 

6901004 2020 3555 COLOMBO 58,460 

6901006 2020 3555 VASCO 1,033,340 

6901007 2020 3555 NEMBO 7,640 

TOPLAM       2,364,260 

          

6901003 2020 3561 CAMMEO 37,420 

6901005 2020 3561 KEŞAN 39,360 

TOPLAM       76,780 

6901008 2020 3551 ASLI 7,380 

6901009 2020 3551 REKOR 143,420 

TOPLAM       150,800 

ÇARŞAMBA 
AJANS 

5601001 2020 3555 COLOMBO 28,360 

5601002 2020 3555 VASCO 35,780 

TOPLAM       64,140 

  GENEL TOPLAM       2,655,980 

 

 

               Çeltiğin kırdırılması neticesinde elde edilecek pirinç ve diğer tüm yan ürünler (kavuz 

hariç) fabrika teslimi olup TMO’ya aittir. Çeltiğin Ofis depolarından fabrikaya taşınması dahil tüm 

kırım masrafları yükleniciye ait olmak üzere ihale; 29.09.2022 Perşembe günü saat 14:00 de 

Samsun Başmüdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. 

 TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesi G bendi Madde 

24 ve Madde 25 gereği Kapalı Zarf Teklif Alma ve Açık Eksiltme usulüyle yapılacaktır. 

     

               2-) İhale 29.09.2022 Perşembe günü saat 14:00 de Samsun Başmüdürlüğü hizmet 

binasında yapılacak olup ihalede fiyat verilmemesi ve katılımcı olmaması halinde 30.09.2022 Cuma 

günü aynı saatte ikinci kez ihale edilecektir. İhale, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunun 3. Maddesi G bendi Madde 24 Teklif İsteme  ve Madde 25  Açık Eksiltme usulüyle 

yapılacağından elden verilecek olup, posta veya faksla verilen teklifler kabul edilmeyecektir.   

     

   3-) İhale bir bütün olup; kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İsteklilerin, tekliflerini 

verdikten sonra vazgeçme taleplerinde bulunmaları kabul edilemez. Açık eksiltme tüm 

katılımcılarla ve toplam ihale bedeli üzerinden yapılacaktır. 

 

              4-) Teklif mektuplarının opsiyon süresi ihale tarihi itibarıyla 30 gündür. 

 

              5-) İhaleye teklif verecek firmalar şartname ve eklerini 100TL.(KDV dahil) bedelle 

Samsun Başmüdürlüğü, Çarşamba ve Bafra Ajans Amirliklerinden temin edebilirler. 

 

 

 

 

 



 

 

               6-) İhaleye iştirak için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.  

 

               a) Nüfus hüviyet belgesi fotokopisi (Aslı ihale Komisyonunca görülecektir) 

               b) Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet belgesi (2022 yılına ait) 

               c) Fabrika kapasite belgesi (2021 yılına ait) İhaleye iştirak edecek kişi ve kuruluşlara ait 

fabrikalarda 24 saat üzerinden en az 150 ton çeltik kırdırılacağından imalat yapılacak fabrikaların 

kapasite raporları teklif mektubuna eklenecektir. 

               d) İhaleye katılacak kişilerin cari yıla ait, yasal temsilciliği veya yetkili vekil olduklarına 

dair imza sirküleri ile noterden tasdikli vekâletname, 

               e) Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, teklif mektubunda fiyatın TL/KG 

birim fiyatı üzerinden rakam ve yazı ile belirgin olarak yazılmış olması, 

               f) İş bu şartnamenin ve eki sözleşme tasarısının okunup, hükümlerinin aynen kabul 

edildiğine dair her sayfasının kaşelenerek imzalanması, 

               g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname 

(ancak ihale üzerine kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu 

ve Vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir) 

              h) Teklif etmiş oldukları bedelin % 3 oranında geçici teminatın son teklif saatine kadar 

yatırılmış olması, 

              ı) Fabrikanın faal halde bulunan renk ayırıcısı (Sorteks vb.) sistemi bulunması 

gerekmektedir. 

              j-) Kurumumuz pirinç imalatında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisna kapsamında 

olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi uygun fiyat ve 

koşullarda üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir. 

  k) İhaleyi kazanan istekliden sözleşme bedelinin %6 oranında kesin teminat alınacaktır. 

 

 7-) Pirinç imalatı Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde belirtilen tüm hususlara uyularak 1. 

sınıf yapılacaktır.  

    

             8-) Pirinçler tane yüzeyinde oluşan tozun alınarak, albenisini arttırılması için Pirinç 

Tebliğinin 6. maddesinde atıfta bulunulan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı 

Maddeleri Tebliğine uygun olarak üründe istenmeyen olumsuz kokulara meydan vermeyecek 

şekilde bitkisel (%100 Ayçiçek yağı) kullanılarak parlatılacaktır. Yağ ilgili firma tarafından tedarik 

edilecektir.                 

   

 

 

 

   TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

                                                                                            SAMSUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 


