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TOPRAK MAHsULLnnı ;Şı'st GENEL ıwjpü«rüĞü
Derincç Şube Müdiirlügıi

DAĞITIM YERLERNE

Şube Müdürlüğumiiz liman silomuzda ZO20 yılı içerisinde oluşacak o1aıı kıyııetsizhububat tozunun satışı }apılacaktu-.
|hale 1E,a2,2020 Salı günü'saat 10.30'da Şuberniz idari binasında Toprak Ma]ısulleriofisi Gencl Müdtirlüğüntin4i3q Sayıtı Kamu ir;İ;;;.;^; 3 üncü ııaddesinin (g) bendikaPsamında YaPacağımal ve hiz-mcİalımı ilıalel".ına" rvgr;u""k usrıl ve esastar lıalçkındaYönctıneliğinin27,ma,ddesine görc pazaılık ycıntemİne ğJrTı,ra. yapılacaktır. ihaleye iştirakedeıı olmadığı vcya ihalenin ğ"rç"Lı.şmemesi dururnıİnda 20,02.zp20 pcrşembe Ö;;';;;;I0,30'da 2,kez ihaleYe Çıkılacaktır. Flİnterlandıııızda lı,,lİıe işı,ıgal cden kişi ve kunıluşlaraduyurulması bususunu;
Bilgilerinizc rica ederim.

Sayı :ll158615/202.99
konu: İhale İlanı

Ek: İ]ıale İlan Metni (2 sayfa)

vahit ÖZER
Şube Müdüıti

Suhc_llfiidürlüğü: Dcniz Mh. Mchep §k. No: 5 4l900 Dcrlşcc / I(OCADLİı cı §ıntİnl : (.F262) 729 99 s6 - z29 85 loO.pOİİı : d.oıoçs.ıiı.ıte.!@hogwlr

Ayrıı1ı1 Bltgi lcin lrtahrİ | a.özBEKJir .M(lh.
FAKs
Dtcktronik nç

: (02621 239 a;6t
: rw.trno.§oı,!lr

j,tru bç|Ee 5070 rıytıl ct.,'(lroİlk lmzA hrıırnüİo Eoİt E0vcıll o|cı(arorjk inz ltt iıııılıı6qlı7.
Evrtk to!,idIrc 

'rltpı/,|c-ltıl..amo_Eov.ır 
ı,lr!rı!.ıcı nt]Eo NEta.:t ı tsı Glçzoz-*-E,a5rıvc Btıkaıl Nuııı;6t l7995 hlı/lcriyıı frlrcblılrrıniz.
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Z-İhale konu su h i zmetin;
a) Adı: Şubc Müdürlüğümüz Limaıı Silosuııda oluşan kıyınetsiz ]ıububat tozu satlşıb) İhalc Usulü: ıoPrak ıtahsııllcri ofisi Genel Miidüıtigt-ıı"tın az34 Sayılı Kamu ilıale Kaııtınunuıı 3 ıtncümaddcsinin (g) bendj ltallamılcta Y'P"""g' mal ve hızmİt .İım, ;ııaleıcıincle rıygulanacalç ustıl çe esaslatlrakkı ııda yö,ıetmcl i ğiı,* ) Z. rona Jİ-İ ;lTe pazarlılt usu|üc) Ilıaleııin Yapılacağ Ycı: TMo b"'*n." Şube ütıdtırltıgıi idari Binası

. 
d) ihal e Tarih-Saati : 1 t.aZ.ZOZb S-ıİ gİ-ti .saat l 0. 3 0' da

İTl'J;J}:l'5:,*i:rTalHl-*r;;;i.il gerçakleşmeıhesi durumrında 20.02.2020 Perşemlıe günü saat

Tek]ifler son teklif verrne tarilı vc saatine 
.kadar şube Müdürlügümiize eJden verilccektir_Son baŞvıın: saatine.kadar idareYe uı.srrulu1 te.klifier dİğerlencliııneye alınmayacaktır. jhaleııinyöııtcıııi geı:cği, istekli ya da vekili ıı,rıc sauiinde ihalc ,uıonıra" hazır bulunacaktır.

3-İhale Doküınanı;
a) Ihale dohiınaıının satınallnacağı yer: Derince Şüe MtidürJügri Muhasebe Scrvisib) Ihalc dokümaııı satış bedeli «pl arıııl): 50,0o ii- ''--'-j

4-İhaleye,Ginne Şartlaııı
Istelclileriıı aŞağrda sayılan bclgeleri teklifkapsaınııda sunnıalan gerekir:

İl l^?;,Tlll{rrı ol duk I Ğna a*ir ti* l l t' fotok opi si,

:İ§i''*r'ıÇin 
adre.ı beyanı ve aynca irtiba.t içln teİefon ve varsa faks ııuınarası ile clektronik posta

c) Mevzuatı gereği lcaYıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi oclası veya Meslek odası Bclgesi;1) GerÇck lciŞi olmisı lıaliude,^ ith.y. İİİş,ı.,n'lİı._ııun,n_yapıldığı yıl içindc alınınış.Ticaı,et ve/veya Sanalı 
Pd,ası ,.y" ü.ri.t'ooaş,na tarirıi rıjrs*ırı gösterir belge,2) Tüzel kiŞi olması balincle ttizel kişiligı;-;.,lr.ı" kaytlı bulıınduğıi Ticaret ve/veyaSanaYi odasıııdarı veYa idarc *".kur.in b"il;;-rğ"'l.. *rırı.emcsiııdcn veya benzeri bir

İlİELİ':jj}tİi';"'rn', ilk itanın yup,ıa,g, vıı ıçino.-:atiJnıenmiş, tüzcı kişiıiğin sici]ine kayıtlı

- Dçi;Mh 
"*,:*J::._:l,ııı,r,{.nçc ,T*nr|#,-,[,lTllŞl',9Tİİ,lç$_r;ş.9.Şubc Müdürıüğü

ııt'rnk r§'dinc hİP|"/eJıe!E'',.o'ıot'tr r"i!lindct Eclf,c N!q,rI r t 5i6r§-20ı,9r-E.865ı vc Eırkoğ Işum.:alı t 7995 |ıiııaıcrl},t( c7ırebaıısıoıı.
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TopRAK ]tıAH.§ULLEni ori si
rrERiNcE şun» ıvıün ünıü(ıtİ

d )Elcktrik Posta Adıesi : deri ı.ı.ce. ticatet@tm o, eov. tr

rMo Defince Şlb" Y*_dürlügxı Kıymetsiz Hııbubat Tozu Satışı Toprak Mahşullcn ofı.siGenel \4üdiirıtiğİintin 4734 Sayıiı K"., },rİ"-?;;;;;;'T"*"u madcesinin (g) bcndi kapsarhıuclaYaPacağı ınal ve hizmet alıııu ihalelcriııde uı,grİrr-;;r[' ,r,i' r.e c§asiar lıakğnda 1..önctıneliğiniı:

:;ffiffi}:c 
göre Pazarlık yöntemi ile ihaie 

"Jiı""."tii.. n;ı";. iıişkin uy.,r,,iiıriüiler aşağıcıa yer

l-İdarenin:

.a)a{ı: Toprak Mahsullen_Ofisi Derincc Şube Müdürlüğü
b) Adresi: Deniz Mah. Mektcp sot. No:s ııeıiııce/I(oCAELİ
c) Telcfon - Faks Numarası:0 262 22g 99 56 - 0 262 23g 42 68

DERINCE ŞUBE
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d) Tcklifvenncye yetkili olduğunu gösteren tmza Beyannamesi ueya İmzaSirkiilcrı:
l ) Gerçek kişi olınası halinde. notcı tasdiklİ imza. beyannamesi,
2) Tiizcl k§i olması halind_e, ilgisine göre tüzel kişiİlğlıı ortattan. üyeleri vcyz krırucrılarıile tüzel kiŞiliğin Yönetimdeki görevlileri beline-n son durumu gösterir. Ticaret Sicil dazetesi veya

bu lıususları tevsik cdcn belgclcı ile tüzei kişiliğin noteı tasJrtll imza sirkülcri.c).KesinleŞmiŞ sosyal güvenlik.prim borcu Jmadlğına dail taahhütnamc (aııcak, ihalc üzerjndekaldığı takdirde, ihale taıüi itibariyle t.sinleşmlş İosyzİ gtir.enlik prim borcu olmadıgİna ctairbelge; sözleşme imzalaıııadaı önce vcrilecektir. ) ' '
P §esiırleŞmİŞ vergi borcu olmadığuıa. dair tajhtıtnrme. (ancak. ilıaie üzcıiııde kaldığı la].dirde,ihale tarihi ilibariyle kesinlcşmiş ,Jrgl boı", .l-"drğ;;;a;İ; belge; sözlcşme imz.alanmadan önceverilecekir.)
g) Şartnamede belirlEnen geçici teminat.
h) Vckİleten ihaleYe katılma lıalinrje..istek]i adına katılan kişiniıı ihaleyc katılmaya. ve ilıale i|e ilgilifiT,iı.": işlemleri Wpm^ys. yetkiti olduğuorı gösteıen ,rrJ*oıtıı vek§letnamcsi ile ı.ekilin noteııasdikli imza beyaonamesi.
ı) [ıale dokiimanıııııı satın alındığına. rlair belge.

_ İhııeye girccek istekıiıer mutlekı ıözleşme ve şartneme tasarısı atacaklar ve hersayfasını imzalıdıktan sonrı yukarıda y"alı telğ"l"r iıe' birlikte ihale saıtinde l.ıml.ron.vereceklerdir.

. . İstekliler Yu}andaki belgelerin aslı vcya Noterden tasdikli suretini ibıaz etınckzorundadır.

OIis 28E6 sayılı yasaya talıi olmadığından ve 4734 sayitKaıunun 3/g maddesi gereğinceceza ve ihalelerden yasaklaııa hükümleri har-ıç u., r"nuna t6ii olmadıgından, ihaleyi kısmen reyafaıname7ı yapıp yapmartıalla serbesttir.

BANKAADI:
Halk Bankası Derince Şubesi

BAN,KA }IESAP Nq
TR40 0001 2001 4350 0013 0000 0ı

İHALE EDiLECEK İşYERİ ADI İHALE TARIH/SAAT GEciCİ TEMiNAT

DERİN-cE 0ı.02.20t9 - ı0.3D ].650,00 TL
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