
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

 MERSİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 

İHALE DUYURUSU 

 

 

 1-) Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğü kiralık tankında (Aves İç ve Dış Ticaret A.Ş. – Kazanlı 

Mahallesi Akdeniz/MERSİN)  stoklu 5.000 ton (±% 20 Ofis opsiyonlu ) ham ayçiçek yağının nakliyesi 

dahil yemeklik ayçiçek yağına rafine edilmesi; rafine edilen yemeklik ayçiçek yağının; 100.000 adedi, 5 

litrelik teneke kutu ambalajlarında 4’lü gruplar halinde şeffaf shrink ambalajlara konulması, kalan 

kısmının 5 litrelik pet şişelerde 4’lü gruplar halinde dikey oluklu mukavva kolilerde ambalajlanarak paletli 

olarak araç üstüne yüklenecektir. Mukavva koliler en az 420 gr/m
2
 ağırlığında olacaktır. Teneke kutular 

360-380 gr ağırlığında olacaktır. Teneke kutular, pet şişeler ve mukavva kutular Türk Gıda Kodeksi 

“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.   

2-) İhale, Kapalı Zarfla Teklif Alma ve Açık Eksiltme yöntemi ile 25.01.2023 Çarşamba günü saat 

10:30’da Mersin Başmüdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 

gerçekleşmemesi durumunda 26.01.2026 Perşembe günü saat 10:30’da tekrar ihale yapılacaktır.  

3-) Ham yağ,  TS 886 no’lu Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardında tanımlanan yağ özelliklerine ve Türk 

Gıda Kodeksine uygun olarak işlenecektir. TS 886 yemeklik Ayçiçek yağı Standardında belirtilen tüm 

hususlara uyularak 1.sınıf olarak yapılacak ve Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliklerine uygun olacaktır.   

4-) Teklifler kapalı zarf içinde sunulacak olup zarflar isteklilerin önünde açıldıktan sonra, ihaleye 

temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde Açık Eksiltme için teklif vermeyen firmaların kapalı 

zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır.   

5-) Teklifler ihale günü saat 10:30’a kadar Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No: 52 Akdeniz / 

MERSİN adresinde bulunan TMO Mersin Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Servis Şefliğine elden teslim 

edilecektir. Posta veya faksla verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

6-) Bu ihaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır. 

7-) İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar Şartname ve eklerini KDV dahil 200,00 ₺ karşılığında Mersin 

Başmüdürlüğünden temin edebilecektir.  

8-) Geçici ve Kesin teminat miktarları ile geri ödeme şartları ile ihaleye ilişkin tüm hükümler Teknik 

Şartnamede belirtilmiştir.  

9-) İhaleye iştirak edecek firmalara ait fabrikaların ham Ayçiçek yağı işleme ve paketleme  

kapasitelerinin en az 300 ton/gün olması gerekmektedir. (24 saat üzerinden)  

10-) Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden istisna kapsamında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

İhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında 

yapacağı mal ve hizmet alım ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre 

yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest 

olduğu gibi, uygun fiyatı ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir.  


