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Ştıbc Miidütlüğümi'ize bağ)ı Krokın_İmalat Ekip Şefliği stoklarında btıluıaı,20l§ 1,ılı

Çiresun lıalite kabuklu fındıktl;;;p,;r,i lı_okan tiretimi sonucu elclc ediien (+_"/.20) oiis

"p.jirı.,-ris 
tg_i_ı.un çrtr.i,.i a"g"rıi yao ürün satt§ı için Tiv{o ihale Yönctmcliğiııin 2] >

mact<icsi, Tck]if istcms Yöntcmin" gijre" 30.0;.2019 Sılı günü saat l1.00'dc Şube Müdürliiğünıi]z

;aoİİ trn"*,nau ihalc yapılacak olıİp. ihılenin gcrçeklcğmcmesi halinde 02,05,2019 Pcrşcıırhc

_*;;ü i},n, "r, 
," ,o.tt" tck.arlanacaktır. Ihale iün mctni _vaztmız ekindedir. H interlandın ız,da htı

4le isligal edcn finıalnra duytıru vapılması hususunda:

Gete ğini ıica edcıim.
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Şııbc \4tidüıti

Ek:
1 -thale İlaıı Metıri ( l sa_vfa)

Z-Tcklif lvlektubu (1 sayfa)

DAĞ!TIM:
Sakaıla Ticarct Borsasıı-ıa - 0264 278 42 32
Ditzce Ticaret Borsasına - 0]80 536 52 17

1'onguçlar Fındık - 0267 55I 57 20
Günpaş Fındık - 0262 _55l 3S 00
,,\lpcr Fındık - 03'ü2 378 58 12

İnci rındık - 0372 378 09 98
Bilge Fındık - 0380 711 20 76

Tozan Fındık - 0380 731 22 9l
İstanbul -Fındık - 0264 614 85 04
Durak Fındık - 0267 654 52 00
l-.|iı Fındık - el iıfi ndikta)email.
Sırılaı Fındık -026a (ı14 '] 9 05
l'o1,raz Fındık-0452 2j7 03 54
Eı,ça] Fındık-Oj72 378 56 54

Şcnocak-0452 Z30 06 16
NuıcksOltaıı Fındık-O3EO 6l i 75 25

Çakmaklar-O212 640 84 25
Abba,s Bacacı - abbasbacaci@lıolmail.com
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TopRAK }rAI{suLLERİ oFiSİ DERİNCE şUBE ı,ıÜnÜnrÜĞÜıınııx
ignrt DUyuRUSu

Toprak Mahsulleri ofisi Dcrince şube Müdürlüğü tarafindan TMO İhalc Yonetnıclİğiııın

2215 ıııaddcsıne göre teklif istcme yöntemi ilc Şube Müdürlügümiiz toplantı sıIoııtuıcla 30,04,20İ9

Salı günü saat lJ.00,de a,sağıdaki tabloda nevi ve nıiktarı yazılı2018 Yılı mahsulü Gircsuıı kalitc

iııı,lıktaıı yapılaıı krokan ürctinıi şontıcu eldc ccji]cn (+_"^2q Ofis opsiyonlu 74E kg krokan

çıkıntı§ı cleğerli yan tirün satışı ihalçsi yapılacaktır. İhalenin gcrçekleşınemcsi halindc ihale

02.05.20l9 taıihindc Perşeınbe günü aynı J,er ve saattc tckra,rlanacaktır.
İhale ile satışı yapılacak o[aıı ürüniin tamamI Aydın Gıda Pazaı,lama İmalat ve Sıı;;.

Tic.,\.Ş. (HcndcVSAI(ARYA) fa.lırikasında bu|unmaktadır. Sauşı yapılacak söz koırrrsrr iirüı i]-'

il gi ti dcı'a5,1ı bi lgi Dcrin cc Şubc Naüdürlüğündcn edini l ebilecektir.
İstcklilcrin 30.07.20l9 tarihiııe kadar gcccrli olacak şckildc düzenlenmiş tcklıflcrini ıhılc

gunü (30.04-2019 Selı ) saat lI.00'e kadar yetki belgclcri veimz.a sirkiileri ile birliktc Dcriııcc Şu[ı:
Mi"idürtüğ'iııe \.emlclsri gcrcluııckıcdir. İhale günii saat l1.00'den sonra verilecek tcklillcr
dcğcrlcndirmcyc al ı nmayacaktır.

İsteklilerin, ihalede verecekleri teklil'/tckliflcrin toplam futarıııın (teklif fiyatıifiyat|atı ile
tılepr gği|61ı iirün ıniktarınınlııiklarlarının çarpıınt şonucu oluşan toplam bedelin) en az n^ 3"ü

oraııında ve ihale tarilıindcn itibarcn cn 87 30 (otuz) gün sürcli geçici teıniııat vcrnıclcı-j
gçre kınektedir.

T\.1O 2886 ı,a 4734 sayılı Kanunların kapsamı dışıncla olup. TllQ İhalcl,i kıSnıun vcı'ı'
tam amcn yaplp ),ıapmamakta serbesttir.

T9pllk Mahsulleri Ofişi Derince Şubc Miidiirlüğii
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