
 
 

İHALE İLANI 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ANKARA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE NATÜREL NOHUTLARIN 

KALİBRASYON, İMALAT VE PAKETLENMESİ SONUCU OLUŞAN YAN ÜRÜNLERİN SATIŞI 
YAPILACAKTIR 

 
1- İdarenin 
a) Adresi : TMO Ankara Başmüdürlüğü ‐ TMO Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km. Güvercinlik/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (0312) 591 40 50 / (0312) 591 41 91 (faks) 
c) Elektronik Posta Adresi : ankara.alimticaret@tmo.gov.tr 
2- İhale konusu  
TMO Ankara Başmüdürlüğümüzce Tepeoğlu Bakliyat Tarım Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri fabrikasında    
(Saray Mah. Gimat Depolama Sanayi Sitesi 100. Cad. No: 1 K.Kazan/ANKARA) imalata verilen nohutların eleme, 
temizleme kalibrasyon ve paketleme işlemleri sonucu oluşan yaklaşık 13 ton (+/- %20) kırık tane nohut, 3 ton  (+/- 
%20) fotosel iadesi-sorteks, 3 ton (+/- %20) tartılabilir kıymetli çıkıntı yan ürünlerin satışı ihalesidir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: TMO Ankara Başmüdürlüğü - TMO Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km. Güvercinlik/ANKARA 
b) Tarihi ve saati: 29.03.2022 tarih Salı günü Saat 10:30 
İhalenin sonuçlanamaması durumunda 30.03.2022 tarihi saat 10:30’da ikinci defa ihale yapılacaktır. 
4- İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3. maddesi “Açık Artırma Yöntemine” göre yapılacaktır.   
Kapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra teklif sahipleri ile pazarlık yapılacak ve yeni teklif fiyatları 
istenecektir. İhale, firmaların en son fiyat teklifini verinceye kadar devam edecektir. Teklif vermekten çekilen firmanın 
en son teklifi geçerli olacaktır 
5- İhaleye ait şartname ve ekleri TMO Ankara Başmüdürlüğü Alım, Muhafaza ve Ticaret Servisinden bedelsiz olarak 
temin edilebilecektir. 
6- İhaleye Girme Koşulları ve Gerekli Belgeler:  

a) Nüfus hüviyet belgesi fotokopisi (Aslı İhale Komisyonunca görülecektir),  
b) Adres beyanı, telefon ve faks numarası, 
c) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunan en son durumunu gösteren şirket ortaklarının hisse durumlarını 

ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

d) Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, 
e) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (2022 yılına ait), 
h) Ticaret ve Sanayi Odası Oda sicil kayıt sureti (2022 yılına ait) 
ı) İmzalı ve kaşeli Şartname ile Sözleşme taslağı (Ücretsiz olarak verilecek olup her sayfası imzalı ve kaşeli 

olacaktır) 
7- Teslimat, Tepeoğlu Bakliyat Tarım Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri fabrikasında (Saray Mah. Gimat 
Depolama Sanayi Sitesi 100. Cad. No: 1 K.Kazan/ANKARA) imalata verilen nohutların eleme, temizleme kalibrasyon 
ve paketleme işlemleri sonucu oluşan yaklaşık 13 Ton (+/- %20) kırık tane nohut, 3 ton (+/- %20) fotosel iadesi-
sorteks, 3 ton (+/- %20) tartılabilir kıymetli çıkıntı yan ürünlerin satışı için talep edilen yan ürün çeşidinin tamamı 
üzerinden ürün bedellerinin peşin olarak OFİS hesaplarına yatırılmasını müteakip yapılacaktır. 
Yükleme kurumumuza ait olup, söz konusu yan ürünlerin tamamı Big-bag içerisinde teslim edilecektir. 
İmalat yapılacak fabrikadan Ofis yetkililerinin malın alınmasını alıcı firma tarafından Başmüdürlüğümüze yazılı olarak 
bildirilen telefon ve faks gibi araçlarla bildirdiği günü takip eden ilk iş günü alıcı malı bulunduğu mahalden çekmek 
zorundadır. Alıcı malı süresi içinde çekmediği takdirde Ofis artık kapasite cetveline göre depo kirası tahakkuk 
ettirebileceği gibi, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh ederek kesin teminatı irat kaydetmekte serbesttir. Alıcı bu durum 
karşısında her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 
8- İstekliler, satışa sunulan ürünler için miktar ve teklif fiyatı çarpımının en az % 3’ü oranına tekabül eden tutarda 
geçici teminat yatıracaklardır. 
Geçici teminat bedelleri Başmüdürlüğümüz Muhasebe Servisi Şefliğine yatırılabileceği gibi banka hesaplarımıza da 
yatırılabilecektir. Elden yatırıldığı takdirde alınacak vezne makbuzu banka hesaplarımıza yatırıldığı takdirde banka 
dekontu zarfın içine konulacaktır.  



 
 
Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilebilir, ancak bu sürenin teklifin geçerlilik 
süresinden (Şartnamenin 7 maddesinde belirtilen süre) en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. 
Geçici teminatlarını yatırmayanların teklifleri geçersizdir. Teminat, nakit, Devlet Tahvili, Köprü Baraj Kar Ortaklığı 
Senedi ve Ofisçe kabul edilen Banka ve Özel Finans Kurumlarına ait banka teminat mektupları (Ofisimizce teyidi 
alındıktan sonra) teminat olarak kabul edilir. 
9- İstekliler bu satış işi için satışı yapılacak miktar ile pazarlık sonucu oluşacak nihai fiyatın çarpımının % 10’u (yüzde 
on) oranına tekabül eden miktarda kati teminat vereceklerdir 
10- Teklifler, ihale günü saat 10:30’a kadar bir zarfa konulup, üzerine “Nohut Yan Ürün Satışı İhalesi Teklif 
Mektubudur” yazılarak Bilgi İşlem Servisine elden verilebileceği gibi Ofisimiz hesaplarına yatırılan geçici teminat 
makbuzu ile teklif mektubu posta ile de gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Teleks, faks, 
telefon vb. yolla verilecek teklifler kabul edilmez. 
Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacak olup, teklifler, ihale edilen her bir çeşit ürün için birim fiyatı üzerinden 
bedellendirilecek ve  değerlendirilecektir. 
Verilen teklifler ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü süresince geçerlidir. Bu süre sonunda Ofis, teklif 
sahibine ihale sonucu hakkında her hangi bir bildirimde bulunmaz ise teklif sahibi teklifini geri çekerek teminatının 
iadesini talep edebilir. 
11- TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 ve 4735 sayılı kanunlardan istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi, uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale 
komisyonu serbesttir. Geçici ihale onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi 
bundan ötürü zarar ziyan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.  
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