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T.c. ,Ş*tf+**lifiİtt:',',li'ı*""
TOPRAK NIAHSULLEnI oiist GENEL *rrti|ııi[ıiiİillıııııııııııllllıllllılılllllıılılllllıl

bcrince Şube Müdürlüğü lblJiizzç

llhl,ş,rş.X*.WPünrüĞü

Sarı :4l30t029 / 1t3,99

[on" ,O,nOık Drajc tmalatı İhalcsi

pıĞrrıvı vg,nıenişp

İl gi : F ı ndık İşlen Dairesi B aşkanlı gı' nın 261 0 4 l ?0 1 9 tarihli vc

60309875-1 l 3,99-E,1 03883 sayılı talimatı,

ŞubcMüdürlüğümüzce15.000kq(1,-.%20,o!1^1usivonlu)kavn:lmuşiçfındıEn
Alaplı,dı bulunaır t,,#Ç;rj,t"rrt.ui"rı,ndaıı alınması ". 'tırı" ile bitter Çikolata ile

kaplama imalatı *#ffir;,'rlirurırıi""-.rilrı Y"Ptr'ır".i.tn Ko"Ylo itgili 05'05'20l9

tarihi, saat 14:30 a; ri.riiib.n"ı ıuıtiotiıİfrİtı "İıii 1,v,l1İ,-" ihale l(anonunun 3 üncü

Maddesinin (g) bendi kapsam,ıncia..yrP".r?; ;"ı v9_ııilpet ;;, ihalelerinde uygulanacak

usui vc esaslar hakkında Yönetmclik-rrü?i*r"mc Usuliiı" ;;;"'ihale yapılacak olup' ihalc

ilanı ektedir.
ihalc iş konusu ile ilgiti olarak hinterlandınızda iştigal edcn firmalara duyurulmısı

iıususundal

Bilgive gereğini wzlrica ederim,

Ek: İhale ilanı (3 sayfa)

Da.ĞırıM:
Gcregi:
Samsun Şube Müdtirlügü
Trabzon Şube Müdürliiğü
Ordu Şubc Müdüılügü
Giresun Şube Müdürlüğü

Adapazarı A.ians Amirligı
§;."rr ii.u.., BorsasılO 264 ?78"!z.!)
bü; Ticaret Borsası (0 380 536 52 18)

Bilgi:
Fınİık İşleri Daircsi Başkanlığı

l Belcenin asiı eiektronik i

i ııınzaiıciır, l

: '-

Vahit Özg,R
Şubç Müdtirü

Suhc Müılllrtlilii: Dcnız Mh, Mekrcp Sk, No: 3 4l900 D,crinc, ' XOCıçUi

İet Snntrnt : (0262) z:İ'l-s sİ-- İz985l0 Fnı "(o262\ı3947G

Ayrıntılı Bllgi İc;n lXll,nt : Fıında BEŞtR!İ
fkıpcr

çlşçlonlk AP : wmı,,mıo.gov.tr

: jcrjnçc,alimtru! l'gütİİı o,f,alJl

Itp bclEc §07o 3ıyılı atokımnlk iınza knnilnunn görc Ellvenli ctektlonlk iln'ı |ıc imzRlnnmriıır,

[, ı rnli tcYiıllne ht İp:i /e-bel!€.tınç.gov.tr ndrc$inılen Belge N ı m.:t13010Z9-t ı 3-99-E.t 06872 vc Bnrkod Nıı m.:s3?3725 htı'ıiıcrlyıG cri!ebilir§inlz'
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TOPRAK MAHSULLERİ OFiSi
nBİıiıcİ-İusn ırtoi,nı,ü Ğüx oıs

1-idarenin;
,İ z"İ. İ,p*t ltnüsullen.Ofısi Der,:::.Ş:5Y:**:*n} Adt: ı opfan rYL.,uliu'rg'ı """s"r, ı,İ",İoerince/I(OCnrl-İbİ ıdresi:beniz Mah Mektep^l_^ 

^ 
1A1 1.o 

^7 
t'ji;;":;;Jı,i",.,i,o zoz e29 99 56 _ 0 

:2?,?:, 
o, u,

İlnİİt*İt PosJ Adı".i: <lcnııcc,alimmulı@tmo,eov,tr

';İTj:-,:lJİİ ff[lİ}"o ofis opsiyonııı).k*,l-|i ,t,ll1lşiil1lll.* }*:Hiİl,.";
J,'"İji rri,t*iiain ,ı,n r.,'u. .iiiii ;ı" uirr.. çikolata ile kaplama im8lat1 yaptın|ma3ı \,c

ambılailanınası işidir, iu^ı^ v._,,.,ınıın ? iincü
b) İhalc Usulü: TMO Genel N,tiidürlüğünün 4734 saylı Kamu İhalc Kanuounun 3 ünct

Macldcıinin (g) bcndi k,p",;;l;';;;;1n,,"' :: hİ."* alımı ihalelcrinde uygulaııacak

usu] ,e essslİİh.kkında Yönetme] ik-Teklif Isteme U"|u ... ..

"İllrr'İ** 
Ç^r,lacağı Yer: TÜO Deri"ce Şube Müdürlü$i idari Binası

jı iiıal" larihİ-Saati: 06/05'2019 - 14:30 
^ıı_- ııoriınhilecei'

Tel<lifler son teklif u,,*" 
'ajİ"u 

*"otİo" t,Ou, Şube Müclürlüğiimüzc elden vcrilebileceğı

sibi. iade]i taahhütlü por" *","",rio'a-u gono",,i"uiı,,, .Son 
ba-swru saatine kadar idareyc

iı""_oran teklifler dcğerlendil:;:';;?;r-"rı,.tr. İı,,uıonin yöntemi gereğı. istekli ya da

;;İ]l;']İ;İ;,aatina" ihJe salonunda hazır bulunacaktır,

3- İhate Dokümanı: ı . ..

a)lhalc Dokümanın!n ahnacağl yer: b"nn"" ş,bc 1y{üdüılügü Vuhasebe Senrsi

,İİİrİ. o.t i*"", sahş bedeli (T(Dv'dahil): l00,00 TL

a-T"ktif Muktubr;

';j*[1,,,"t"|*"s 

;lil T,;;"f :;;J"}}l. ["$i:l?i,lxli;ffi "illl,tri[,iH"j,"1:
banka teminat mektubu ," ;;;;.-il;isicıiıen ebıiyet b"ir"ri u" benzcri diğer bclgelerlc

birliktc dalıa büyü* tı, ,".tu io"iıu.j trpr,ı". Zarimiıhüicnır ve iınzalanrr, Bu dıs zarfin

üzerine isim .," udr". y",,l,İl;İ;,;;;;;Jamaz, Sadece mektubun hangi işe ait olduğu

;; th;l.y; yapan Ofis iİyerinin açık ıdresi yazılır,

b) Tck]ifleı itıalc aonimanıİİ" U,llİl'l-"İ1,1: ,Tlil, kadar §|ra numa:,alı alındılar

karsılığında ofis.c (teklifleni'**ırö, ,_i"ı içslim cdiliı, Bu sasttgn sonra verilen teklifler

l..Urİ 3a-il-". u. 
"çİlmadan 

istekliyc iadc cdiliı_ ...
Bu saatlcn ,o*, ,",İ1,-n 

'''"tİirl",i, 
l,uUol edilmeycceği ve açılmadan istekliyc ,iade

eclileceğ esas olınakle b;;;:"ffi;;y"_". ,*"l3" a;g,İ ,"1,1in", açılmamışsa lhalc

Komisyonu ihale saatinden ,oİİu g"l"n 
"tİincri 

açma konusnn63 yçl(ilidit,

c\ Tckıiflet iadeli taahlıütıü.ffiöHji;;e gö;"rilcbilir. posti iı, göndeıilccek tckliflerin

ihale dokiimanınd^ b"lit,l; ;#";kİ"-;;;" ıarih ve saatine kadaı Ofis'e (Ihıle

dohimanında bclirtilcn ,a,""İ',loİ",1 şanür, Postadaki secıkme nedeniyle ışlemc

konulmayacak olau tcklif]c;i";'Jl,.;;;.;,;i;'rutanakl" tespii ediıir ve değcrlendirmeyc

alınmaz.
;; ffİ;" teklifler, herhangi bir sebeplc geıi alıııamaz vc değiştitilemez,

5- Teklif Mektubunun Şekli ve içeriğiı- 
r.tllT."mplan yazılı ve imzalr olarak sunulur,

reklif Mckıubgıda;

8ll bc|Rg 50?0 rıyılt ahktronik imzn kın Dunı Eüİ, İllv,nt! clct(tranlk lltıın i|e lrn,nlınmilhr,

Evr^k rlvIda^c hltP,,lt-helge,tİno,Env,tr ı(lr€,lnd,n BelEe li$m,"lt!0|029,'1!,99-E,ıO6t7' vt Ea,t"d lı-llm,:53?57z3 bitPilerlylt cİt"biliİrinlz,

:li.-ıpq 2zlç I?|E3 P, n:

FİNDIK DRAJE iMALATI



1) ih8İe dokiimanının tamamcn oloınup kabul edildiğnin beliailmesi.
2) Tcklifin rakamve yaA ilc birbirine uygıuıı olarak İçıkça yazıIması.
3) Uzerinde kazınıı, silinti. düzeltme bu]unmaması.
a) Teklif mekfubunun adı. soyadı vcya ticaret unvanı yazılmak surğiylc },etki]ikişilerce imzalanmış olması,

Z orıın ]u du r.

6-İstekliler;
a)İstckliler bu iş için teklif edecckleri "ToPLAM TEKLtF TUTARININ 7o 3'ündcn az
Olmamak üzcre, kcndi belirle_veccklcri mjktarda gcçici temınat vcrcceklerdir. Yapılan"TOPlam Teklİf Tutarının" % 3'ündcn az gcçicİ teminat vereıı isteklilerin teklifleri
değeriendinte dışı bııakılacaktır.
b)GeÇici tcminat olarak sunulaü teminat mektuptarında geçeılilik tarihi belirtilccck otup bu
tarih. teklif geçellilik süresinin bitimindeo itibareıı en az 30 1otuz) ıakvim günü olmalıdır.
c)Kabui edilebilir bir geçici teminat ile birliktc verilmeyen tekliİ]cr Ofiı Lrafindan, istenilen
katılma şartlannın sağlanarnadığı getekçesiyle dcğerlendirme dışı bırakılacaktır

7-thatcye Girme Şartları;
Isteklilerin aşğda sayılan belgeleri teklif kıpsamında sunmaları gerekir:
Isteklilcrin ihalcye kahlabilmelen için aşağıda saylan belgeleri -§. maddc kapsamında
sunmalan gerekir:

a) Gcrçek kişiler için. T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi.
b) Gerçck ve tiizcl kişiler için: TebIigat için adres bcyanı ve ayrıca inibat için tclefoıı

vc varsa fakş numarası ile clcknonik posta adreşi,
c) Mevzuatı gcrcği kaytlı olduğu Ticarct ı,e/vel.a Sanayi Odası veya ilgili Mcslek Odası
BeIgesiı

1- Gcrçek kişi olması lıalindg. kay1), olduğu ticaret ve/vcya saneyi odasından ya da
ilgili meslck odasındaı, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu plda alınmış. odaya
kayıtlı olduğunu gösterir bclge.

2- Tnze| kişi olması haliıde,. ilgili mevzuatı gercği kayıtlı bulundugu ticarct ve..veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğıı yılda alınmış, tiızcl kişiliğin
odBya kayıtlı olduğunu göstcrir belge.
d) Teklif venııeye yctkili olduğunu gösteren imza beyaı.ınamesi vcya imza sirkiilen;

1- Gcrçek kişi olması halinde, notcr tasdikli imza beyannamcsi.
2- Tiizel kişi olmaşı halinde, ilgisinc göre tiizcl kişiliğn ortaklan, üyeIeri vcya

l«rnrcuları ile tiizcl kişiliğn yönctimindeki görevlilen ile iştigal konusunu belirten son
durumu gösterir Tİcaret Sicil Gazctcsi. bu bilgilcrin tamamrnın bir Ticaret §icil Gazetesinde
bulrınmaması balınde. bu bilgileriı tümünü göstenıek iizerc ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları göstcrcn belgeler ilc tiizel kişiliğin noter taİdikli imza sirkiilcrİ.
e) Fındık draje üretim tesisinin günlük asgari 500 kg üretim yapmaya ve 500 kg paketleme
yapacağına dair taahlıütnsmc,

8) 5996 savılı Veteriner Hizmetlerj. Bitki Sağlığı. Gıda ve Yem Kanunu çercevesinde
hazırlanan lZ.l2.2011 tarih ve 28145 savılı Rcsmi Gazgtc'dc vaıımlanan Gıda İsletmcleıinin

h) Kesinlcşmiş sosyal güvenlik pnm borcu ve vcrgi borcu olmadığına dair taahlıütname
(ancak, ihalc üzerıııde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinIeşmiş sosyal güvcnlik prim
boıcu ve vcıgi borcu olmadığına dak ilgili idaıclcrden alınacak belge: sözlcşme
imzalaomadan önce verilecektir).
ı) SGK taahhütnamesi,
i) Bu Şartnamcde belrrlcncn geçici teminat.

ıı bc|Ae sOİ0 (ivl|| c|ckıronlk |m7ı kınIn(ni t6re g0Ycn|i altklro.tk lmrı ilc funznlnnmığtr.

r:] r^k teriilin. ittp://..beı[..tmo.Eov,ır idral|ndGn adgr !{ıtn.:(l30ı02çı ı3.99-D.ıO6t72 va Eİrtod N,ım.:337srr5 blıEilcriyl. .riaeltlllrıltlz.

]ı tPR-2a19 l?|a3 P-i13



j) Vekiletcn ilıaleye katıInra lraliudc, istekli adına katıIan kişinin ihalcyc katılmaya vc ilrale
ilc ilgili tiim iş ve iŞlemlcri yapnaya yetkili olduğunu göstercn noter tşı§dikli velçölçtnamesi
i[e notsr tasdikli imza bevannamesi.
k) KİK. l0 maclciesin" 96." yasaklı olmadığına ilişkin taahhüfname,
t)Şek]i ve içenği lıu Şa.rtnamede belirlenen teklif mekttıbu (Teklif mcktubunuıı açık adresli ı,e
imzalı olması, fiyatın rakam veyazıile açık scçik yazılmış olnıası şsrttır).
m)İlıaleye t.Üif 

'erecek İstekliİer *Şrl*İh. ta§arlsl, idari vc teknik şaıtname'nin lıer sayi'asını
imzalı ve miüürlü olarak tekiif zarfı içerisinde İhale Komisyonuna vereceklerdir.

Ofis 2E86 sayılı yasaya tabi olıııadığındaıl ve 4734. 4735 sa,yılı Kanunlar<laki istisna
kaPsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamcn yapıp yapmamalcta serbcsttir,

Ge§İ§İ tgmİnat isverinin barıka hesabını vatınlargk dekontu, ih{e katılı"E b§lgeleri iıq
birükte ihalevi ygpan isvering zarün içinde sunulur.

yazrlacaktır.

BANT(A AD!

Tıirkiye I{alk Bankası Derince Şubesi

BANKA HESAP NUMAF"ALAU

TR40 000l 200ı 4350 00i3 0000 01

itu i|c|rc 5070 ın;,ılı cloktı,nnik iıtızı kınrınıını görc güvenli c|cktronlk lmzn ilc iff7nlxnrnrror.

ş,' ııll ıclidinc |ıttp://e-bclcc.tmo.[nv.tr ndrcıindcn Bolgs Nıım.:.ıI30r029_rı3.99-E,ıO6s7z ve Bırkod Num.ı5175725 biıElıerlyle tri§cbılır8iniz.

Ji1-1PR*2ü19 I? | Z4 P. l.J.l



T_C-
TopRAK MAHşuLLtni orisi GENBL

Derince Şube Müdürlüğü

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL VİÜPÜnİ,ÜĞÜ

DER]NCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :4l301029 l|13,99
Konu :Fındık Draje İmalatı İhalesi

DAĞITM YERLERİ}IE

İlgi: Fıııdık İşleri Dairesi Başlcanlığı,nın 2610412019 tarihli vs
60309875- t 1 3.99-E. l 03E83 saylı talimatı.

Şubc Müdürlüğıimüzce 15.000 kg (+,- o/o20 ofls opsiyonlu) kaımılınuş iç fındığın

Alaplı;da bulunan eıp.r Fındık Fabrikası'ndan alınması ve sütlü ile bitter Çikolata ile

kıpİama imalatı yaptınlması vc ambalai[anması isi yaptınlacaktır- Konuyla ilgili 06.05,2019

,n iıri, saat 14:30 do rvıo Gcncl Müdiiİtügünün 4734 saylı Kamu ihale Kanununun 3 üncü

Mad<lcsinin (g) bendi kapsamında yap^"{p, mal r,e lıizmct alımı ilıalelcrinde uYgulanacak

usul ve esaslar lıakkında Vonetmelik_teklif istemc Usuliine göre ihale yaPılacak oluP. ihalc

ilanı ektedir.
ilııe iş konusu ile ilEli olsrak hiııterlandıntzda iştigal cden firmalara duYınılması

lıtısusunda:

Bilgi vc gereğini atzlica cderim.

Vahit OZER
Şube Müdürü

Ek: İlıalc ilanı (3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Samsun Şube Müdürlüğü
Tıabzon Şube Müdürlüğu
Ordu Şubc Müdürlügü
Giresun Şube Müdürlüğü
Adapazuı Ajans Amirliği
Sakarya Tiçaret Borsası (0 264 21E 42 32)

Dtizce Tjcaret Borsası (0 380 536 52 l8)

Bilgi:
Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı

innz-a!ıdır.

ŞubcMüt|İlrliiİİ: DonizMh.Me|G€?Sk_a6i _s (tp00 Derlnce / ıtocıoıİ
Tol Şa,ntrnt ; (0262) 229 99 56 - 2?s 85 l0 Fiİ ! (0262) 2:}9 42 6

c-portı : slc,yrcç.Jrlir!!tub@!!tojp.!:.tt

0]t hcıgc 5070 sayıtı clcktlçlit1 imzo kınununi E6lc Eüvcıli elcktronak ırnzı ilc irnznlnnmıltır,

Eı'rıktc},idinchfİ,://e-ııeıEe.tıTo.[ov.trıdü'indcnDct[c]ıiım.:{130l029.ıı3.99.[.t05872r,eBırkodNü.n.:5!75725htlgllertl'tccrigcbilininiz.

-3Z-A?R-2ZL9 I?|ZI

Ayrıntrh Eltsl içln liibnt : Fuııdn BEştRı,t
§kıpa

Ercktronik AE : wqry tn]o,[FıY.İr

T.c. ToPR^K l

ıvıüoünıüĞü
§uhc Mildürlü(,ii - P.1116ç §ııhc
iiİii Otlın Ve 1Uuhıfnzı Servici\

9 16;0Z -,l1301020-ıl3.99-ti.ı068r]

l ı llıııl illll lllil ıılll ıııll ıllıl lllıl llllı ılll llll
iolJiiiis

Eelgnn iııı asiı eiektrorri$(

P. E1



CiDNEL I

T-C-

TopR^K MAHsuLLt,ni orisi GıNEL
Derince Şube Müdürlüğü

;:;İ;; s-ilTfoüıtürıöğt| - Derıncc şube
İnİİ'ııİİtİırtİ,c,ıii-vctriuhıf azıScr"ı,i)
]ööiiıı'ç r.nı - {1_101 ıtıtsıı,1,09-E,t 06876

ı nııu iinı ıllı ililı lıııl llill lılıı lllll tlll llll

T.C.

TOPRAK}4AHSr,LLnnİor]sİGENEL..MÜDÜnı-ÜCiÜ' 
bBnrucr şuBE ıvıüpünı-üĞü

Sayı :4l301029 / tl3,04,99
ltonu ,rrzlu Fındık İmalatı ftıaleşi

DAĞniM YERLERiNE

ilgi:FıntlıkİşleriDairesiBaşkanlığı'nın26lo412019tarihlive
60309875-1 13,99-E,1040l 1sayılı talimatı,

şube Miidürlüğümüzce l50 ton kabuklu flndığın kınlması, elde edileçek natürel iç

fındığın kavrulmuş *rİı, lç fıııdığa işıenmesi ue ambaĞjlama§t işi (+,- % 70 ofıs opsiyonlu)

yaptırılacaktır. ronu|la lıbıi oo,os.?o.İ' tarihi, saat 1b:30,da TMo Genel Müdür,lüğünüıı

4134 saylıKamu ıııaıc ranununtrn 3 üncü Maitdesinin (g) bcndi kapsaııında yapacağı mal

ve hizmet aı,m, iııaİel".iia" uygulanacak usul ve esaslar hlkkında yönetınelik_Teklif isteme

Usuliiıııe göte ihaie yapı)acak olup, ihale ilaııı el«edir,

Bilgi vc gereğini rica edcrim,

vııit ÖZER
Şubc Müdürü

Ek: İhale ilanı (3 sayfa)

§,ıbc Miidlırltlğiı: Dcntz N{h, MekteP §k, No; 5 41900 Dcrıne / xocıBui
161 şnntrıi : (026r'1 zzsss sL 229fl5 tO Fnx : (oz(,2\z?9 426

c-[rogta ; ğc.ıinr.cılıııgu!ı(4}tsıaJgJl

iItt lieif,e 5070 gnvılı eıcktronik lmzn kınıınıını ıürc güı,enı| 5|1[1rnnlk |mıı ılc |mzglınmlfrlr,

tt rnk re},idint htı.Fi//e_bcıgc.trno.gov.tr ıılı.eılnden 8elge Num.:,tt3Oı029-113.99-n-ı06876 tc Bırkod Ntım,:5375738 tlılrt|crivlc ırlŞcöilirı|nlı'

jü;-lPR-2Elg 15: 37 P. ü1

Ayrı^tıh Blıçi lçin İrtlb"ı : r"ndg BESlRt"i
Ekıpcr

Elcktronik Ağ : \ffi,.Eİto.Eov,tr



TOPRAK MAHŞULLERi OFİSİ
DERiNCE ŞUBE Mi}Dt]RLüĞLNDEı{

TUZI-U FINDIK iMALATI
iuar,B iı,txr

1-İdareninı
a) Adı: Toprak Mahsullen Ofisi Dcıince Şubc Müdürlüğü

b) ldıesi: beniz Mah. Mektep Sok. No:5 Derince/KOCAELI
cj Telefon - Faks Numarası:O 252 229 99 56 - 0 262 Z39 42 6C

d )Elektrik Posta Adresi: derince-alimmuh@tııo.eov,tr

2-İhıüe konusu hizmctin;
a)Adı:ŞııbcMüdiiılüğtimiizceAkçakocaReysaşdepolanndanalınacak150tonkabuklu
t ia.g1i. üiı_"rı. eldc 

"cdilecek natıirel iç fındıgın kainrlmu.s tl,ızıu iç fındığa işlenmcsi ,e

aııbİlallaması işidir. (ı-,- o/o 20 Olıs opsiyonlu)
ırj'iirl'" Ürrır, TMö'Geıel Müdü;lüğii,nün 4734 saylı Kamu ihaie Kanuıunun 3 üncü

Üarldcsinin (g) bendi kapsamında 1npZ"uq mal ve hizmet alımı ilıa]cleriııde uygırlanıcak

usul ve esaslaı hakkıncla İönetrnelik-Teklif İsteme usulü
c) İhalenin Yapılacağı Ycr: TMO Derince Şube Müdürliiğü Idari Binası

d) İhale Tarihi-Saati: 06/05/2019 - l0:30
İ.l.İ;l.. ,o, teklif vcrme tarih vç saatine kadar Şube Müdürliiğümiize e]dcn wenlcbileceği

4ui,iud"ıitaahhütlüpostavasıtasıylaitagönderilebilir-.SonbasvuıTsaatinekadalidaıeyc
;i;ş...,;,, teklifler değcrletıairmcyi aıınmiyncakur, ihalenin yöntemi gereği, istekli ya da

u.(ili iııaio saatinde ihale salonunda hazıı bulunacaktır,

3- İhale Dokümanı;
,)İ1-1" Ootl_i.onının alınacagı yer: Derince Şııbe Müdürlüğü Muhascbe Servisi

b)İlıale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): ] 00,00 TL

4-Teklif Mektubu:
ı; rcl<İiner kapalı zaıf ile verilecektir. Teklif meklupları bir zarf içine konulaıak kapatılır,

Zarfir, üzerine isim. soy isim ı,c açık adıes yazılır. Bu iarf geçici terninat alındı makbuzu veya

banka teminat mektubu ve şa,tnaııc ile isİeııilcn ehliyct belgcsi ve bcozcri diğ:r b:leelcj]:

u,.ıitt. auı.o büyük bir zarfa konulaıalı kapaulır. Zarf miihiirlcnir ve imzalanır. Eı] dış zarİın

tlr",İnu iri, ,,e İd.us yazılmrz, özel işareİ konulomaz, Sadece mektubun hangi işe ait olduğu

ve itıaleyi 1,apan Ofıs işyerinin açık adtesi yazılır,

b) Tekliflcr ilralc dokümanınİla bclirtiİen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar

l.rşil,g,na, oır.e (tekliflerin suıulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonıa Verilen tekiifler

kabul edilmcz ve açılmadan istekliye iade edilir,

Bu saatıcn sonıa vcnlen rckıifl"rin kabul edilmeyeccği ve_açılmadan isteklil'c ia<le

edi)cccgi es,as olııakla biılikİc, Komisyona §unulan diğcr teklifler açılmamı§sa llıalc

«o-;rfon, ilı^l. saatinden sonra gelen tcklifleri açma.konusurıda yetkilidir_ 
|!___r, ._ı_ı:5^_;

c) Tekİifleı iadeli taahhütlü olaralıposta ile de gönderilebiliı, Posta.ile eö.,U:"',ıT^',"^*'1i,::l,

ihaledokümanındabclirtilensontcklifvermetarihvesaatinekadarUüselrnaıc
dokümanında belirtilen aoıus"i .ııaşm*sı şarttır. postadaki gccikme nedeniy,le.işleme

tonrı*rv*rt olan tekliflerin oi,nış )u_anı,bir tutanakla tespit edilir ve değcılendirmeye

a]ıomaz.
d) Vcrilen teklifler. herhangi bir sobeple geri allnamaz ve dcğistirilcmez,

5-Teklit Mcktubunun Şekli ve Içeriği
Tektif mektuplan yazılı vc imzalı olarak sunulur,

Teklif Mcktubunda;

irn bctEc E070 iry|lt llcktrorik imrR kınunilnn gllr[ Eğt'nti clcktmnik i6zı |lq jm'xlnomıltl,

t.lraktcvi(llnehtlp|//c-belEo,tmo.!ov.lridrcİindcnDelİ.Num.:.|30to29-1ı.ı.99.t.ıO6E?6v.nnrkodNurn.:5!?s]3EDilPit!'t].l€criç.hlurilniz.
ltr-HPR-:D19 16: 3? P . ü-]]



1) İhale dokümanın,n tamarnen okuıup kabul edildiğinin belirtilmesi,

2; Tcklifin ıakarn ve yazı ile birbirinc uyguır olarak açıkça yazılması,

3) Üzeriııde kazınh, silinti, düzellmc bulunmaması,
+) retıit mektubunun adi, soyadı veya ticarct unvarıı yazılmak suretiyle yctkili

kişilerce imzalınınış olması,
zonrnludur.

6-istekliter; 
TUTARININ o/o 3,ünden az

a)İstckliler lıu iş için teklif cdecelderi "TOPLAM TEKLIF

"i.r.rt üzerc. kendi bclirleyeceklcri miktarda geçici tcminat vcrcceklerdir. yapılan

;İ;;j;rn' İ"klif Trru,,n,n" Y, 3'tind"n az gcçicİ teminat veren isteklilerin tekliflcri

<leğcrlendinıe dışı bırakılacaktır.
ıriö*"i teminat oıarak sunulaıl tcminat mektuplarında_ gcçerlilik tarihi belirtileçek olup bu

tJ.h,'teı<lif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren eır az 30 (otıız) takvim günü olmalıdır. 
.

.iıirt"i-.aıi.iııır bir geçici tcminat ile birlikte verilmeyen tcklifler orıs tarafrndan, i§ıenilcn

tllİİ-u ş"rtlu"n,n sağ|anamadıgl gerckçesiyle dcğerlendirme dı§ı bırakılacaktır

?-ihaleve Girme Şırtlın;
İsteklilerin aşağıda salılan belgcleri teklif kapsamındı sunmelan gerekir: 

.

ir,"ti,ı"ri" ihal,eye kaiılabilmeieri için aşağıia sayılan belgelcri 5. madde kapsamında

sunmaları gerekir:
a)Gerçck kİşiler için, T.C. vatandaşı o]dukianna rlair kimlik fotokopisi,

;)C.,a,," ttlrrİ tlşlo. için; Tebİigat için a<lrcs beyaıı vc ayırca irtibat için tclcfon vc ı,arsa

faks numaraşı ile etektronik posta adresi,

.lÜ."^* g.."ği kayıt'lı ol.trgu T;"u,ut ve/veya Sanay Odası veya ilgili Meslck Odası

Belgesi:
1- Gerçck kişi otması hatinde, kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odasından ya da

;ıgili m.sı"k oh;ınjan. ilk ır, ,"yu,iı,j. tanıri,rin içindc bulunduğu 1nlda atınmış, odala

kayıılı olduğunu gösterir belgc.'" ' 
t, r"tz"l [işi olrn"s,l,,ulind,. ilgili meızuatı gereği kalıtlı p]ılTdusu 'l:l_y,:glg,

.onoyi odri,nau.r, iık iıun veya ihale tarılıinin içinde bulun<iuğu yılda alınmlş. fuzcl k,şılulın

odaya kayllı olduğunu gösterir belge,

İİT"tl;İr."n.ve"vetkÜ olduğuÜösteren imza.beyaııl""",j l"J:_l"a 
siıkijlcri:

l- GcıçeL kişi olmgsı lralinde^ noter tasdikl.i imza be,vaıınames;,

; İü;;İ k;İ oltnuİı lıalind", ilgisinc göre_ tiizcl.kişiliğin :n*l,]]: p::l]:_,:i1
kurucuları ile ttizel kişiliğin yOnoimin"deki gJrev,iilcri ile iştigal konus:T,'jl,j::",:::
;ffi;J;Ht;;;,- öi:il'#;i"ii, u, uıg-ı..* t,]"?l]ll]',,Pj,Il:1l"_:.',:ll,Px::İ:l"':
;İ"THrH;;,;.ilJH;;Çi.;;H;* ;öJrmck iizeıe..ilgı|i Ticıret,S_icil Gazetelcri

".r" u. i,*..rı"" gösteren beğcl". ite tirzcl ki;iliğin noter tasdikli imza sirkiileri.

;;'f,;r;#ilĞ;;;;;,i;;; t"ri.ir. gil"ı-lıt asgari 1.000 kg ürctim yapınaya vc 7.000

kg paketleınc yapacağna dair taahhümame,

fi-Resinlcşmiş sosyıl güvenlik prim
(ancak. ihaie üzerinde kaldığı takdjrdc,

Ün.., ,. vergi borcu olmadığına
imzalaımadan öncc verileccktir),

ffiu ,,,. .,*ci ba*" olmadığına dajr taalıhütname

ilıale taritı; itiÜriyle kesinlcşmiş sosyal güı,enlik_ prim

dair ilgili idarelerden alınacık belgc; sözlcşıııe

ı) SGK taahhütnamesi.
iİ Bu Şartıamede belirleneıı 6ıeçici teminat,

ıil.h.le€5070in1,1İo|cktronilih,nkıDıınunnEirceltv€nli'l't'ıronlklın;leihıılinmtlllr,

Llr3kl.!iilinehttp|//.-b.tga.tmo.Ro!.tlqdre.lnd.ırBclEeNum.ll130l0z9.,lı3-99-E.,06s?6vcDırİ.dNurn-:5ı?s?3EbilEil.riyleeri'cbi|irglnl..
rl-iPR-2O19 15:3? P.üf



i) vekiiletcn ihaleyc katılma halindc. istekli adına katıluır kişiniır ilıaleye katl]ma_va ve ilıalc

ii" ,i"iii,ı;l_ iş vo ,işlemleıi y;;ry; ye*ili olctugunu göstcren notcr tasdikli l,ekgletnamcsi

i|e ııotcı tasdik]i imza bcyannamesi.
k) KjK. 10 maddesine göre yasaklı olmadığına ili§kin laahlıiitname,

iiş"iii"" iç"rıgibu Şaimarnede bclir]encn teklif melıtııbu (Teklif mektubunun açlk adresli ve

irirrı, .ı*i.,, iyatın rakam vc yazı ilc açılc seçik yazılmış olmasl şaılt,r).

.lİ6"ı"yl'i"tıır'r"i.""t f5lgç|ifg1 5ğ7leşme tasorıiı, idari ve tctnik şartname,nin lıer saüfasını

imzrl, uİ n,ıühür]ü Olırak tektif zarfı içerisinde İhalc Komisyonuna vcreceklcrdir,

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığındaıı ve 4734,4735 saylı Kanunlardaki. istisoa

k"p;;. İ;nOrP.rnaun ihaleyi kısmen ı,cya tamamsn yapıp yapnamakta serbesttir,

vazılacektır.

BANK^ nDI:

Türkiye Halk Bankası Derince Şubesi TR40 000l 2001 4350 00l3 0000 0l

nu bcı(t 5070 rn}.h c]oktronil( imzn k.nun(nn gltrP Eüvcnli PtQktronilı ;mzi ||' inznlanmıthİ,

t]r.rt tt}-i(lin. http://c_lr.lg9.tmo,go1,.tİ ıdr€iindcn 8e!I€ ı..um.:d130l029_ı ı].99_E_t06876 v. Birkod Nltm,:s3757f,8 bilti|,rtı€ critcbilİ,rlntı,

jı-apR-2B19 15:37 P.üJ


