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Dcrincc Şube Müdiirlüğü

Sayı : ll158615/205
Konu : Natiircl İç Fındık ve

Değerli Yan Üıiin Satış hıalesi

N{üDühLüĞü

Ilgı

DAĞITIM YERI-ERiNE

: Gircsun Şubc Müdüriügiinün l7,05,2019 tarih ve E,3357E sayılı 1,ızısı,

Gitesun Şube Müdüılügunce 2018 yh mahsulü Gircsun'l(aliıe iıabuk]u fındlklardan

;,aptırılan klrım, kavurma Vc pakctlcmo işinden aÇığa çıkan toplam 40.990 kg ),sn ürünlcrin saüşı içiı;
TMo lhale Yöneuneliğinin 22 5 Teklif lsteme Yöntcmine göre. 23105/2019 fafihi saıt 14:00 da

(iiresun Şube Vüdüıtüği] idari bina.slnda ilıalc vapılacal,;lır. lhalenin neticelendiıi]emernesi durrımrında

2{.05.2019 tırihi soat 14:00 <ta tckrarlanacaktır. üıale ilaıı ,İ]ctni yazımrz ekiııdedii.
l,iinte[landlnızda bu işle iştigal cdcn firmaIara duyırıı yapılması hususunda:

§creğini rica ederim.

Va]ılt ÖZER
Şubc Müdürü

Ek:
1 -lhale l]an Mctni (l sayfa)
2-Te ]çlif Mcktubu (l sal fa)

50llc Mtldürlllğ(: Dcnizllh Mcll.nsk N6]5 dl9o0 Dtrincc ı (oCAErJ A).'nn_tlİ Biki tcin ır6hnt: C, rlzBEK zi,,ıutüh,
-Ic| snnt,ot \ozaz\ ZZ9 99 5(, , 22985 lo FAKS i(O'c2)2]9,1268
(,!o§lı : {aütrtlirçnrçlo!!_al§!.g Elctdİ,nik Al :(^5vlno!ovr

]l, ] -,, \n\riı ılcknoflik im,i kin!nl|nn g;irc ll;vanllt|cki],oniİ imzi iIc imıılnnmt$ttr.

.t.r_iı,(hlll:,]c_bclgc.tmd.go!,ıl-ıtl.ciinc|.nli.lEcNtlm.:ll1!8(l§-205,E.f,{ı29t,.Bİrtotl\.|m.:5432651 bilFilc'ill. eri!ehll|'ıifi',

:_ l]il ,:ıı19 1D: j5 P. ı_r .i

1],; l,;-ıı,,:-,i|r nslı elektronİk !

imzaiıeiır.

',-,-,,İ.!/
U



roPRAK MAH§WLERİ oPİSt GİREs[ni şUBE NüÜDirRLüĞ(NoıN İır..tıu
DUYURUSU

Toprak Mahsullcıi O'fisi Giı,esun Şube Müdiirliigii tarafından TMO hıa|c \ önetnre]iğtnın

2215 mıddesi Tektif İsteme yöntemlne görc şı.ıbe müdür|ügüınii, idati biırasıntla 2J.05.20t9

Perşemhe günii §ıaf l4.00 da aşağıdaki tabloda nevi vc miktarları yazılı 20l 8 _v-ılı mahsrılü Gircsun

Kalite fındıKan yapüan liıctim sonııcu elde edilen toplam (-|-i%20 Ofis opsiyonlu) 40-990 kA

kl,vmetlı yan ürün satlŞ iha]esi yaPılıcaltır. İıa]enin nclicclcndiİi]cmcmcsi duruınunrla 2.1.05.20i9

Cumı günü aynr yer ve saRnc jhalc tckıarlaıacaktır,

İhale i|e satışı yapllacak olan iiıiinlerin tam8mı Ahmet Al< Gıdı ve Tiik. PIid. Sın. Pız.
J-td. Şti. (Tircbolu/GiRESLN) fabrikasında lıulunmakİadıı,

İsteklilelin 23.06.2019 ıaribinc kadar geçerlj olacal( şekitde clüzenlenmt§ tskliflcrini iha]c

glinii (23.05.2019 Perşeınbe) saat 14.00 a kadar edres lrcr-ınlın. vetki belgeleri ve imzı sirküleri
jİc biılil«e Qitc5un Şube Mıidürlügünc vcrmclcri gcrckmcktcdir. İhalc gtınıı saat 14-00 dan sorra
ı.en lccck teklifl cr dcğcrloıdirmeye alınmayacaktıı..

jsteklilerin. ihalcdç vcrcccklcti tckli]'/tcklifl crin top)am futannrn (teklif fii,anlfiyatları ıle
talep edilcn iirij.n miktarJ^ıiktarları çsrpıııı1 sonucu oluşaır toplam bedel) eı az Yn3 nispctindc vc

ihetc tarjhinden en az 30 (ofuz) grin stireli geçicı temınflt vcrmcleri gcrckmck:lcdir.

TMO 2866 ve 4734 Sayılı Kanunların kapsamı d:şnıda o|up. ihalcyi l(ı§mcn vcya ıanıaneı
vapıp 1,apmamakta scıbcsttir.

ŞATIŞA AÇILAN Kn METLİ Y,\N ÜRÜNLER

Urün Adı
(+,- %2o|

Miktar! (kgl
Natürel qUrUşq! lç F|n dık 9,600
NatürelÇürük İç Fınd ık 2,oco
KavruImuş Çürük İç Fındık 1,5oo
Kavrulmuş 9-13 mT ÇL!lrltı (zaİ atmamış, ur!u, benekli. ikiz) 17,500
K avrulm us Zar 1,00c
N atürel zar 200
N aürel Vurgun lç Flndlk 40o
Kavru lm uş Kırı! İç Fınd ık 550
NatüreI Kırrk İç Fınd ık 7,a4o
Natürel Pikola iÇ Fln dlk 4Do
ToPLAM 40,99D

{Not : 1\lkaııda belirtiıen k|ymetli l,ın iirünlcI için klsmi tcklif 1,erilcbiliı-.

. |,rlLç 5]:ı,0 tı!1|| ClCktronik imrı kİtüu.Uİı görc r0t.nli (lcktronik im?.i ik imalınmıştır.
,.^ lc] iüliIül hll,,i//!_t|§|Ec.imo.Eov.t, idİcİindcn a§lEc j\{Um.:l l l586l5-20s_E.3al29 (c Bırkod i*Um.i543265l biıEilcriyl. .ri!(bilıf§in;ı,

_] 1_i.li,i _2B 19 1g:35 P. ı:



TEKLİF MEKTLIBUDUR

Gircsun Şube l\{üdiiİlüğü Tiİebolu AK Gıda lmaJat Ekip Şefliği stoklannda trüunan !ıyıneılı
yan ürün içiıı tck]if mcktubumtlzduİ,

Tel<1if fiyatımız KDV hariçlir,
Pcşiı fiyatla tahak]ork edecelç vc yasal olaıa-k ytilıinılülügünıdc bulunın,i,crgi ı,c lrarçlar
ayrıca tırnfimdaır ödcımck ka_vdıyla satın almayı kabul ve taalrhüt odi).oruın.

TckiifTutarları ait oldıığu bölümc rakam ve yazı olarak yazılaca}fır-

Tcklıfimizin geçerlilik süıesi 30 (oııız) tak-vim günüdür.

Fiama unvaıü
Firma Adrcsi
Tclcfon No
Faks No

FtRM^ KAŞESi
TARiH Ve İMZA

,, ,\ili( jOr0 rı)tll .lcklronik imz, lı.unu.ı EE.t Eilİtnli clcklron;ll l zı llc imzıliom\rnr.

" ,!] !cl idin. httn:r,c,bcll..tmo.u 0v.ıı nd,crİndtn Bcl§c :!ufi.:l l t5$6ı5-2ns_E.3il29 vc ei.kod Nlln.:si326§ı hltEll.n"vl. (rir.bilirrin;r_
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i!atürel cürük İc Fındık

Kavrulmuş 9-13 mm Ç|kıntı (zar

Naiürel vurpun lc Flndük

Natürel Kırık iç Fındık

P.D]


