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T.C.
TOPRAK MAHŞULLERİ onisİ GENEL ıvıÜpÜnıÜĞü

DERİNcE şuBE ıvıüpünıüĞü

Say, : 41301029 l 113.04,99

konu : Fındık krokanı tmalatı İıalcşi

DAĞITM YERIERiNE

İlgi: Fındık İşlcri Dairesi Başkanlığı'nıır 05.09.20] 9 tarih ve 60309875-1 13.99-E,?07570
sayılı taliınatı.

şube Müdürlüğümüzce 30.000 kg (+.-%20 Ofis opsİyonlu) fındık kokanı imalatı vc
ambalajlanması işi yaptırılacakur.l5.09.20l9 tanh. saat l0:30'da TMO Geııel Müdürlüğüntın 4734

sayıIı Kamu İhale Kanununun 3 ünçü Maddesinin (g) bendi kap.s3plndx yap.acağı mal ı,e lrizmct
alımı ihalclerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkınü Yönetmclik-Teklif Istcmc L,suliiııe gnı'
ilıaleyc çıkılacaktır.

İhalerıin iş lconusu ile ilgili olaıak iştigal cden üyelerinizc dulr:rulması lıususundı;
Bil gil erinize gercğini rica ederim.

Ek: İha]e İlanı (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Kocacli Ticaret ve Sanayi Odası (0262 321 59 l8)
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (0 264 291 24 24)
Düzcc Ticaret ve Sanayi Odası (0 380 514 2E 559)
İstanbul Tjc;u et ve Sanayi Odası (0 2|2 24g 50 84}
Sakarya Ticarct Borsası (0 264 278 42,32)
Dtizce Ticaret Borsası (0 3E0 535 52 l8)

Vahit ÖZER
Şube Müdürü
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Şube Müılürlüğü: Dcniz Mah- Mektep Sok.
No: 5 4l900 DerinceiKOCAELI
Te|efon: Santral (0 262) 229 99 56 Faks : (0 ?62)239 42 6&

Aynntılı Bilel İçin : S.D. KÜÇÜ«seŞ

Bıı bclgc 5070 snvılı elektronlk lmın kınunünı Eöıt Eüvtnli ctckltonik imza lle lmzalınmıştır.

Eı,rık tcyidİnc htQ://c-bclco.ınro.gn!,.ıf adrerlndcn BcıEc Num.:41l0l029-1ı3.99-tİ.56L12 vo Bırkod Num.:5705779 bilcilcri!İo criselıltlrsenlı.
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TOPRAK I\IAHSUL oFİSİ
DERİNcE şUBE ıvıürıü ıl

l

l-İderenin; i

a) Adı: Toprak Malısullcri Ofisi Derincc Şube MüdürlÜğü
b) Ad,resi: Deniz Mah. Mektep Sok. No:S Denncc/KOCAELİ
.j T.Iufon - Falcs Numarası:O 262 Z29 99 56 - 0 262 239 42 68 

|

d )El ektnk Posta Adresİ : ç!,çdn,,rc-a]nrııı,nlı!!'+ı.,,,i$!üıı]..ı"{.l9

2lhale konusu hizmetin: l l

a) Adı: Şube Müc]ürlüğümiizce 30.000 kg (+,- %Z0 Pfis opsiyonlu) fındık l«okaı{ı imalatı
yaptırılması işiclir l l

uf n.ı. Ü-;İ;, TMo Genel Müdürlüğtiniirı 4734 s|yılı Kaıııu İhalc Kaııuııunu,{ 3 iuıcü
Maddesinin (g) bcndi kapsaınında yapacağı mal ve tİizmet alımı ilialelcrindc uygulanacak
usul ve csaslar hakkında Yönetmelik-Teklif İsteme Usuİlü
c) İhalenin Yapılacağı Yer: TMO Derince Şube Müdürjltlgtl İaan Biırası
d) İhale Tarihi-Saati: 16.09.2019 - 10:30 i

Tekliflcr son teklif vermc tarih ve saatinc kadar Şubc Niti,atirltlgtlmtize eldeı,ı ı,erilccektir. Son
başııını saatinc kadar jdareyc ulaşmayan tekliflcr deg|erlendınıeye alııımayacaktır. İhalcniıı
yöntemi gcıeği. istekli ya da vekili ihalc saatinde ihale dalonunda hazır buluııacaktır.
3-Teklif Mnktubu; l

a) Teklif edileır bedclin rakam ve yazı ile biı-biriııe uygtrn otarak açık bir şekilde yaz{acaktır.
b) Teklif mcktubunun iızerinde silinti. kazı.ntı r,c dtizelpne bulunmaınası 

l

c) Teklif meltubunun üzerinde Adı r.e Soyadı ile Tic|rcl fJnvanı yazılmak sureti i|le 1,ctkili
kişilerce imzalanmış olması zonrnludur. ;

d) Tek]ifler TL/TON tizcrinden (KDV hariç) veıilecck{ir
4-İstekliler bu taşıma işi için scvk cdilecek miktar ilc|teklif eclccck]cri fil,atın ç&!pıınıllın cn
az oh3 ftğzde 3\ oraıına tckabül edeıı miktarda geçici İeminat vcreccklercjir.
s-fi"l.y. GiıTı. Şartlarıı l

İsteklilerin aşağıda sıyıIan belgeleri teklif kapsaının[a sunmıları gerekir: ı

İstcklilerin ihaleye katılabilrneleri için aşağıda savı|lan belgeleri 5. ınadde kapsamlnds
sunmaları gerekir: 

i

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

b) Gerçck ve tiizel kişilct için; Tebligat için adres beyanı vc ayTıca irtibat içln t"lefon
ve varsa faks nıınarası ilc elekŞonik posta adresi. ,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı o[argı", Ticarct ve/İeya Sanayi Odası veya ilgil| \[sslelt
Orlası Bclgcsi; I l

1- Gerçek kişi olması haliııde, kaytlı olduğp t|carct velveya sanayi odasıııdan 1.a da
ilgili meslek odasından. ilk ilan veya ihale tatihinin l[inde bulunduğıı ylda alınmiş. odava
kaytlı olduğuntı gösteriı bclgc. 

I

2^ Tizel kişi olması lıaliııde, ilgili ınevaıatı g(rcği kayıtlı bulundugu tica.ret 1,ç7'ı,eya

sanayı odasındaıı, iik ilaıı veya ihale tarihiırin içindc bjulunduğu ylda alınmış. ti.izel kişiliğin
oclaya kaytlı olduğınu göstcrir belge. 

I

d) Telclif vermeye yetkili olduğunu gösteren im* bcyannzurresi ı,cya iınza sirkiilcti:
1- Gerçck kişi olması halinde, noter tasdikli imzebeyaırr,ıamcsi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisinc göre dizei kişiliğin ortaklan. ü_veleıi ırcya

kuruculan iie tiizel kisiliğin yönetimiırdeki göıcvlilÖri ile iştigal konusrrnrr bclirten §oıı
duıumu gösterir Ticaret Sicıl Gazetesi. bu bilgilcrin tamalnının bir Tiçaret Sicii Ga2cı-,sindc
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Bu bclçc 5070 gnııh ctekkonik imzn klnununn göre Eüvontl ctcktıonitc |mza llc imznlınmışıır. 
I

Evrık tqvidinc http://o-helge.tmo.Eov.tr tdrc!;nden Betgt Num.:4130l029-1t3.99-E.5.1832 vc Snr]
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llI:
bulunmaınası halinde, brı bilgilerin tümünü göstermeİ< üzere ilgili Ticarct Sicil dazeteleır
veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzcl kişiliğin n{tcr tasdikli imza sirktileri.

e) Fınclık krokanı iirctim tesisinin gun]tİk ,*g",,| 600 kg i.iı,etim yapmaya vc 600 kge) rndil( lğol(8nl urctım test§ının gun|uk asgarı|

paketleme yapacağına dıir taahhütname, - 
l

g) evesiılde
4
Yö cdilcn

f4brilcasına ait Tarım ve Orman Balcanlığı'ndan alınan İblctmç Kavıt Belqeşi. I

h) I(esinle.ımiş sosyal güvenlik prim borcıı ,e ,erİ2i borcu olmadığına clair taalüiitnhrne
(ancak. ilıale tizerinde katdıgı takdirde, ilıale tarilıi itib4İiyle kesinlcşmiİ sosyai gıivehlik 15ıiın
borçu ve vergi borçu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge: §özlc$mc

7.1

|na,

iınza]aıınadan önce verilecektir). l l

ı) SGK taahhünıamesi. l l

i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. l İj) Vck&leten ihaleye katılms hsljnde. istekli adın{ katılan kişinin ihaleye katılmaya ve
_. l..ihale ile ilgili ttjm iş ve işlemleri yapmaya yct(li olduğunu göstcrcn notJ trsaikl;

veki,letıamesi ile noter tasdjkli irnzabcyarınamcsi. 
İ

k) KlK. 10 maddesine göre yasaklı olmadığııra ilişkJn taühütnaıne.
l)Şekli ve içeriğibu Şartrıarnede beliı{enen telcJif ınğkfubu (Teklif ıııektul.unun açıJc aclrcsli

ve imzalı olması. fiyatın rakam vc yazı ilc açık scçik ya!ılmış olması şarttır).
m)ıhalcye tcklif vcrcçek İstekliler sözlcşme taJu|sı, idari ve tcknik şartnamenıu hcr

sayfasını imzalı ve mühürlü olarak teklif zarfi içerisind4 İhale Koınisyonuna vereceklerdir:

Ofis 2EE6 sayılı ya.ıaya tabi olmadığınclan ve 4nq. 4735 sayı|ı Kaııunlarclalti istisna
kapsamındabulunduğundanihaleyikısmeırveyataİnanienyapıpyapırraınakıaserbesttir.

a

me
vazıIacaktır.

i

BANKA ADİ

Ttirkiye Halk Banlcası Deriırce Şubesi 200l 4350 00ı3 0000 0t
I
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I

TR40 000l

ihalenin adı

I

l
I

l

au bclEt 3070 ııYh ctcktronlk lmzı kınununı g6re güventt elektronlk ımzn ıle lnızıtınmıltrr. 
l
lErtik tc]'İdinc http://t,bcıEc.tmo.Eoı,.tr ıdroıinden Belge Num.:ılt30l029-ır3.99_E.5{832 vc Bnrlod Num.:§705?79 hitgilcrivtc eri5cbilirsiniz.
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