
35.000 kg. Baskılı Atlet PoĢet Satın Alınması 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 

 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

 

Ġhale Kayıt Numarası : 2023/25831 

İşin Adı  :  35.000 kg. Baskılı Atlet Poşet Satın Alınması İhalesi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - TMO 3g İhale Yönetmeliği 24. maddesi 

gereği “Kapalı zarfla teklif alma usulü””göre yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 
  

a) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi No: 18 

06420 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 

c) Elektronik posta adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik 

dokümanının  

görülebileceği internet adresi  

: www.tmo.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 
  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 kg. Baskılı Atlet Poşet 

b) Teslim [yeri / yerleri]  : TMO işyeri  

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : En geç 30 takvim günde ilgili işyerine teslim edilecektir.  

3- Ġhalenin / Ön Yeterlik /  

Yeterlik Değerlendirmesinin:    

a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

 Milli Müdafaa Caddesi No:18 Çankaya/ ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30.01.2023– 10.30 

4-Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) 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 belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların muhasebe birimine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhale dokümanının bedelli olması halinde ihale dokümanının satın alındığına dair 

belge. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,  

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

7.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. 

Kabulü yapılmış olsa dahi, teslim edilen ürünler arasından, üretimle ilgili hataları bulunan 

poşetler yüklenici firma tarafından, yükleniciye tebliğ tarihi itibariyle 15 (onbeş) takvim günü 

içerisinde aynı ürünün kusursuzu ile değiştireceğini ve ilgili işyerine göndereceğini belirtir 

taahhütname 


