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DAĞİTIM YERLERINE

İlgl : Giresun Şube Müdülilğüntiı 24-05.20l9 ıarihve E,35l03 sayılı yazısı,

Giresun Şubç Müdülüğünce 2018 1,ıh mahsulü Giresıın K8lite kabuklu fındıklaİdan

1,ıpıırılıı kırım, kavurma ve pakeıĞme işin<len açığa çıkan topla.rn 55.9t0 kg yan ürtinlerin saıışı için;

İ,_İıo inoı. yöncımcliğini]ı )z,s ı"ı,ıir İsteme yrlnıeminç göıe, 29105/20ı9 tırihi saa1 10:00 ca

circsun şrırt Müdürlüğr idaIi bingsında ihale yapılacaktır. ihalenin netiçtlendirilcnıemesi dur,,',,unü

JI.05.20i9 ıırihi sııt 10:00 da tekarianocrktrr. İhaıe iüan memi yazrınız ekindedir,

l-{ıntrlındınızdı bu işte işıigal eden firmalara duytnı yapılması hususrrnda;

Gereğiııi ricı edcrim.

V/.hil ÖZER
Şube lvlüd,futi

Ek:
t -l]ııle İlın lvletni (t sayfa)
2-l'eklif Mekıubu (l sıyfa)

,IOPR{K MA}ISULLERi oFİSı OENEL MÜDüRLüĞÜ
Dcrincc Şube Müdür|üğü

Sayı : lll5861,5/205
Konıı : Natiiıel Iç Flndık \,e

Değerli Yan Ürün Sanş İhalesi

şult! _ulJüİltiü: D§ıı! iuh Molüttp sk No 5 {1900 Dü.iuc. /
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TOPRAK NIAHSULLERİ oFiSİ GİruisLN ŞUBE ]IIÜDü,RIÜGÜNDEN iHırn
DUYURUSU

Tolırak ]vlahsulleri of,ısı ciresun Şubc .viidürlüğıı tarafından TMo İhale yönetrncliğinin

2]/5 ııııddesi Tek|iİ istemc yöııtcrnine g6re şube mü<lıirli,igümoz ıdııi binasında 29,05,2019

Çarşaıırbı günü sııt l0.00 dı ışağıdı*i tabloda nevi ve mikrsrları yazllı 20l8 yılı nıahsulü Giresuıı

I(alitç: findıktan yapılan iiretiııı §ontlcu elde c<liien toplam t",,o/o2} ofis opsiyonlu) 55,980 kg

kıı,nretl. yın ürün saıış ihalcsi yapıtacaktır. İhaleııin netiçelendirilerrıemesi durumunda 3r_05,2019

Cumıı günü ııyrıı yer v. süafie ihale tekrarlanaca,[ıır,

İrıaie ile satrşı yepılacak olan üiınlcrin taına,rfu Ahnıet Alr Cıdı vc Tülr. Mıd. San- Pız,

Ltd. Şti- (1\ rebutu/Cİll-bsuN) fabrikası oda lıulunmakıadır,

Isıeklilerin 29-06-2019 tarihine lcaclar geçerti olacak şekılde ,li,ucnleruniş tekliflerini ihıle

günü (29.05.ZtJ19 Çırşımbı) saat 10.00 a kadar adres beYınlırı, Yetki belgeler!ve ,im?a sirkqleri

ilc birlit«e Giresrın şube Nlüdüiiiğıine vermğleıı gcrekııcktedir, jhale giınü saat 10,00 dan sonra

te ri l cc el< tekl ifl er değerlenıl irmey c ıl ıru,ııayacaktır,

isteklilerin, ihalede veı,ecekleri tektif/tekıinerin toplam tutzulllın (teldif fiyatı/fiyatlaırı

talcp e<tilcn i,u.tın mıkıarı/ınil«aıla.ı,ı çarpırnı §onucu oluşan toplaın bedel) cn a:z "/u3 ırispetinde

llıale tırihindcn en az 30 (otuz) güın sfu,eli grçici teminat vçrmeleri geıelcmekedir,

],]Vto 2886 ve 1,134 Sayıll Kuıunlarln kapsarnr dışında olup, ihalcyi lısıııen veya tanramen

y3pıp },apınııma]<ta serbestıir,

sATt§A AÇIL_AN KıYMETLİ YAN tJRÜNLElr

Ürün Adı

|+,- /o2O|

Miktarı (k6)

15,760
4,130

ıırl u benekli, ikiz) 25,350
t(e\rrıtlmlls5-15Illlıll,ıAlllLlliu! 9lll19,!!!r, ---,_, .

40o
Naturel Vurgurı ıç rıııu_ıN

2,000
Kavrulmuş KırlK ıç rırıuı^ __ 7,u0
N atu re I Klrll( l ç rtl l u.lN 

-

So0
Naturel Pll(ola ıç rıf |ü,JıK .. . ,

55,980

,',Nır( : \'ukırıda bıılirtilen }uynıetli yın ürünlcr için kısmi teklif vcriltbilir,

ÜubtlgciO7üsİvltltlektrouitıımzukınuııurııgörtgllrtulieıĞkıroü.ı(i.ıızİilciııılılınnıı)(lr.

Lı rılt tcliıJi*c htıD:l/t-bclg€.ımo.Eot.ıf ıJrciindtı Bclgt Num.:llt,8s11l-ı05-ıj.3slaü rt Bırtıoıl Nuın:5{46İı0 bi}6iltriYlt rriŞcbilirıiıiı'
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TEKLİF N{I,KTUBUDLR

Ciresuıı Şubc Müdıiılüğii Tirebolu AK Gıda lmaiıı EHp Şefliği stoldaruıda bulunan k ymetli

},ın iuüıı içirı tcklif meLt[bu-ınüzduı.

Üıün ndı

ı rııUrt\ []uruluk tç Fındü

Kavrulmuş Çurük lç iırnık

Kavıulmuş Kırık İç Fındık

NaıüreI Kırık İç Fındık

FIRMA KAŞESİ
TARİH Ve İMZA

LT :5Z 5IüZ-,.ı.Ut.]-3a

;:Hrİi:İrf.J.İ";T;- ve yasat olırak yiikıirrüütüğümıJe bu}unaır vergi vc harÇlar

avrıca tarafıınaun oa**,r l,"ya,yl, satın &lnıryı kabut vc raahhür cdiyorum,

ilffi ;;;;.,i ",o" 
g* bö luıne rakam.ve. v azı olarsk yazl l ıc akru'

İ'.*''n*'r,n ğeçrrlilik Jüresi 30 (otuz) takı,,im günüdiir,

Firını Ljnvanı :

Firııa Adresi :

Telefon No :

Fııks No :

KavruJmuş 9-13 mm Çkıntı (ur
amış, urlu, benekli, ikiz)

atürel Vurgun İç Fındık

Natürel Pikola İç Fındık

ürt İıelıe 50?u s;ı! llı clttrtıtııik iııı,a lgıuouuı göıc güvcıli clriıtruuik iınzu ilc iıtzultıroııltır,

liı ıah ıt1 idiıc htlP:/it_btlgc.ımı.ı.gov.tr ıdı.Ğtıııdtı Bdgc N um.:lrı8Eüıt-205,1i-35|l8 
r,t Bırkoıt l'* unı:54{6İll bilgiltrtyıc cri}tbilirsiniz'


