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DAĞITIM:
Gereği:
Kocaeli Ticareı ve Sanayi Odası (0 262 32l, 69 18)
Sakarya Ticaıet ı,e Sanayi Odası (0 264 29| ?4 24)
Diizce Ticareı ve Sanayi Odası (0 380 5l4 28 559)
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası (0 2|2 249 50 U)
Sakarya Ticaret Borsası (0 264 2'78 42 32)
Düzce Ticaıet Borsası (0 380 536 52 18)

Şııbe Müdür|üğü: Dcniz Mah, Mckıcp Sok.
No: j 4l900 Deriılce/KocAELI
T.leİbn: Sanlı,al (o 262) 229 99 56 Faks: (0 262) 239 42 68
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T.c.
TOPRAK MAHSULLERi oFİsi GE.I\,EL MÜDÜRLüĞü

DERİNCE §UBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :4l30l029 / ||3.04 
.

Koııu : Rafrne Fındık Yağı İıııalan İhalesi

DAĞITn4 YERLERtNE

İlgi: 11.10.20t9 torih ve 50309875-1l3.04.0+E.24072! sayıLı Fındık İşleri Daiıesi Başkaılığı
lalin]atı

Şııbe }vlüdtirlüğümiiz taıafiııdan 250 ton (+-%20 opsiyonlu) iç fındığın nakliyesi dıüıil ham
yağa ve elde edilecek haıı ya$n taınamrnın rafine findık yağıa işlenmesi ve aııbalajlanması
imalan ihalesi yapnrıIacaknı, 2t.10.20]9 tarih, saat 14:30'da TMO Genel Miiditiüğiiıiin 4734
say,ılı Kamu İhale Kaııununun 3 iiırıcü Maddesiıiıı G) bendi kapsamında yapacağt mal ve hiznret
alİmı ihalelerinde uygulanacak uzul ve esaslar hakkndaki Yöııenııelik kepsamında feklif İsteı,ııe

Usulüııe göre ihaleye çıkılacaktır.
Ihalenin iş konuu ile itgili otarak iştigal eden üyelerinize duyurulması lıususunda;

VüitÖZER
Şube Müdüni

Aynnttıı Biıgi İçin : S,D. KÜÇüKB.+Ş
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TOPRAK MAHSULLEFI OFİSİ
DERiNcE şuns }ttiDüRL üĞü

RAr.,iNE },INDI K yeĞı i ını,rerı' inı.ıBiıeu
l-İdarenin;
a) Adı: Toprak Malısulleri Ofısi Derince Şube Müdiitlüğii
b) .Adresi:beniz Mah. Mektep Sok. No:5 Derince/KOCaELİ
c) Teletbn - }'aks Numaras ı:0 262 29 gg 56 - ö 262 23g 42 68
d )Elektrik Posıa Adresi: derirıce.alirtunuh@Or,iö_ü.ov.tr I

2-İbıtc konusu hizmetin;
a) Adı: Şube Müdiiılüğtimüce 250 ton (+-%20 opsiyonlu) iç fındığn naklil,esi dahil ham
yağa işlenmesi ve bam yağ imalatuıdın elde edilecck L25 |ğfl (+-%20 opsiyonlu) han yağın
raijne tindık yağıııa işlenmesi ve arnbalajlaırııası işidir.
b) I]:ale Usulü: Tir{O Genel ivlüdiirlügtinttı 4734 sayılı Karnu İhale Kanununun 3 iincü
}vladdesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihaleleı,iııde uygulanacak
usul ve esaslar hakkındaki Yönetrnelik kapsamında Teklif İstene Usuliine göıe, yapılacak
olrıp; ıe klifler Kapalı Zarfla verilecektir, Ayıı yöneuneliğin 28. Maddesi goegi m uygıın
teklif süibiyle Komisyonca göri§ıTle ve pazarlık yapılacaktır.
c) İhalenin Yapılacağı Yeı: TMO Derince Şube Müdıulüğfı İdari Binası
d) İ}ale Tarihi-Saati: 21.10.20l9 - tr4:30
Teklifler son teklif verme ıarih ve saatine kadar Şube Müdiirlüğumuze eldm veriletektir. Son;
başvuru saatine kadar idaıeye ulaşmayan teklifler değeılendirmeye alınmayacakır. İ}ıalenin
yöntemi gereği, istekli ya da vekili üale saatiıde ihale saloouoda hazıı buluıacaktrr:
3-Teklif Mektubu;
a) Tektif edilen bedelin rakam ve ya:ı ile birbirine uygun olarak açık bir şekilde yazıtacaknı.
b) Teklif'mektubıuıun ilzerinde silinti, kazınn vğ düzeltne bulrumaırıası
c) Teldif ınektubunun üzerinde Adı ve Soyadı ile Ticaret Unvanı yaa.lmak sureri ile yetkili
kişilerce ıınzalaıııış olması zorunludru.
d) Teklifler TLTON iizeıinden (KDV haıiç) verilecektir.
e)İmalattsn elde edilecek olan ham ve raline yağ Ofis'e ait olup; elde edilecet kıyıneiti
çıliınııla.ı-ın tamımı (kilspe, tortu, perlit, yağ asidi vb) bedeli kaışılığ Ytikleniciye ait
olacaknr. Yan iiriirıler Ofis ıarafındao belirlenecek olan fıyat i2erinden işlem görecölıcir^

4-İstektiler bu iş için verilen nıilıar.ile teklif edecekleri fi_vann çaIpımnm en az "/o! otarıına
tekabül eden ıniktaıda geçici ıeminat vereceklerdir.
5-İhıle},e Girme Şartlırı:

I§tek]iıerin aşığıdı sılılan belgeleri teklif lıapsımrndı §unmalırı gerekmcktedir.
İsteklilerın ihaleye katılabilmeleri ,içiı aşağda saylan belgeleri 5. madde üpsamında
sunmaları gerekir:

a) Gelçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklanrıa dair kimlik fotokopisi,
b) Gerçek ve nizel kişiler içiıı; Tebligat için adres beyanr ve aynca irtibat için lelefon

ve varsa i'ıks nuıııarası ile elektronik,posğ adlğsi.
c) Mevzuah gertğ ka}ntb oldufu Ticaıet ve/veya Sanayi Qıtes1 ygy1 ilgili Meslek

Odası Belgesi; ] ,]

l- Cerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaıet ve/veya sanayi oda§uıdan ya da,
ilgili meslek odasındın, ilk ilan veya ihale taıihinın içinde bulunduğıı yılda alınmış, odaya ı

kayıtlı olduğunu gösıeriı belge, l

2- Tı.izel ki§i olması halinde, ilgili mevzuau gereği kayıtlı bulıınduğu ticaırt ve/veya-
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tiizel kişiliğin
odaya kayıt}ı olduğunu gösteriı belge,

d) Teklif venneye yetkili oldrığıınu gdsteraı iııza beyannamesi veya imza siikiiluri;
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BANI(A ADI:
Türkiye Halk Bankası Derince Şrıbe si

İİ:.İ 5Iaz-IJo-LI

l- Gerçek kişi olması haliııde, notğr tasdikli iınza beyannaınesi,
2- Tiizel kişi olraası haliııde, ilgisine göre tiizğl kişiliğin oıtakları, üyeleri veya

kuruculaır ilc tüzel kişiliğin yönodıniııdeki görevtileri ile işrigal konusruıu belinen son

dluuııu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin taınaıTrınln bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bı.ılrrnınaması halinde, bu bilgilerin ttimtinü göstennek üzeıe ilgili Tioarer Sicil Gazeteleri
veya bu hususlan gösteten belgeler ile tüzel kişiliğin notel tasdildi imza sirkiileri.

e) Ticaret ve Sanayi odasından alıııan ve geçerlilik s'iiıesi ihalenin yapıldığı tarihi
kapsayan Fabrika Kapasite Raporu.
(*llafiı-ıe Fındık Yağı imalat tesisi günliik en az 30 ton iç fındığı haıı yağa işlemek
mecburiyetindedir- Ratine yağ imalatında günlük işleıne ve ımbalıjlama miktırr en az 15
ton/gün'dür.)

t) 5996 savllı Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığı. Gıda ve Yem Kanunu c.erçevesinde
hazırlanan l7. ] 2.20 t l tarih ve 28 I45. sayıLı Resmi Cazete'de yayımlanan Gıda İşlennelerinin
ka}ııt ve_Qnav İşlemlerine.Dair yönetmeliği geTeği. ytiklenici tara_findın teklif edilep yağ

g) Kesinleşnıiş sosyal güveıılik prim borcu ve vergi borcu olrnadığına dair taahhümaınc
(aııcak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihıle larihi itibıriyle kesinleşmiş §o§yıl güvenlik
prim borcu ve vergi borcu olmıdığına dıir ilgili idırelerden alınacık,belge; sözleşme
imzalanmaüıı önce verilecektir).

h) SGK taülıütnamesi.
ı) Bu Şamıamede belirlenen geçici teıııinar.
i)Vekileteıı ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale

ile ilgili tiim iş ve işleınleri yapmaya yetkili olduğunıı gö§ıeıen noter tasdikli vekllernamesi
ile noter ıasdikii imza beyaıııaı,ııesi.

j) KİK. 10 ınaddesine göre yasaklı olnladığna ilişkiıı aahhütname,
k)Şekli ve içeriği bu Şartııamede belirlenen teklif ınektubu (Teklif mektubunun aç*

adresli ve inzalı olması, fıyatrn ıakam ve yazı ile açık seçik yazı)ııuş olması şamıı).
l)İsteklileriu gösterecekleri yağ fabrıkasmın kendi tesis sahası içerisiırde, bu Şannameniıı

8.3. ınaddesinde tanunlaıran özelliklere süip en az 40 toulıı.k araba baskiilii olduğıına dair
"Sanayi ve Ticaret İl Müdiirlüülerince" düzenlenen "Uygunluk Belgesi" veya eğer araba
baskülü yeni yapılmış ise buıu yapan "Üretici Firma" tarafından rrıuayenesi yapıldığına dair
diizenlenmiş bulrııan "Uygunlı.ık Belgesi"

m)İstekliler kendileriıre ait yağ tbbrikasında Olis'e tüsis edeceği; iç findık, lıaın yağ,
rafiııe yağ ve ki.ispe üiiılerinin stoklaııacağı tiim depo, aııbar, yağ tarülaıı ve/veya bu aııaçla
kullanılabilecek olan diğer bölüııleıini gösteren ve depolaına kapasitelerini de içerir koki
n)Nakliye işi için alt yüklenici gösterilmesi halinde istekliler, alt yiiklenici için de bu
Şartııaııede istenilen belgeleri Ofis'e vereceklerdir.
o)Yiiklenici ile alt yiikleniciler arasuıda noteı onaylı öır protokol aslı
ö)İha}eye teklif verecek istekliler Ofisçe paraflanııış sözleşıne tasaı,ısr. İtiari ve Tekııik
şartnamenin lrer saythsını imzalı ve nıiüiitlü olaızk teklif zaıfı içeı:isinde İhale Koınisyonıına
vcreceklerdir.
p)Teklifedilen yağ fabıikasının isıekiiye ait olduğunu gösteriı geçerli belge

Geçici teminat isvcrinin bankl hesıbrna yatırılırık dekontu. ihıle kıtılrm
beJgeleri ilo bir$lqjbıleyi vapı!ı isvtrine zarfın icindc sunulur.
Teminat gıektuplarl §9rtnsmede belirtildiğı §ekılde olacık ve ihalenin adı mutlakı
vızılacıktı.r.

BANI(A HESAP NU MARAI_ARI :

TR40 0001 2001 4350 0013 0000 0t

u Dolt( 5070 §ryülı eıeklİo!ik irD"! klnüuüua 8iirc güvdnü dcl(roıü( imjliı 0a iinz ülıl!ı}ur.


