İHALE İLANI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
YOZGAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN
1-Başmüdürlüğümüz Yerköy depolarında stoklu 8.000 ton arpanın Elazığ, 1.500 ton arpanın Kahta ve 500
ton arpanın Adıyaman işyerlerine, Saray Tesisli Ekip depolarında stoklu 2500 ton arpanın Malatya, 500 ton
arpanın Adıyaman işyerlerine ve Doğankent Tesisli Ekip depolarında stoklu 1.000 ton arpanın Tunceli
işyerine olmak üzere toplamda 14.000 ton (% +/-20 opsiyon) arpanın karayolu ile taşıttırılması için 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında Pazarlık
Yöntemi Usulü kapsamında 30.03.2022 tarihinde saat 10.30’da ihale yapılacaktır. İhalenin gerçekleşmemesi
halinde 31.03.2022 tarihinde aynı saatte 2. kez ihaleye çıkılacaktır.
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2- İdarenin:
a)Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğü
b)Adres: Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:1 66900 Yerköy/YOZGAT
c)Telefon-Faks Numarası: (0 354) 516 16 62 Faks:(0 354) 516 28 93
d)Elektronik Posta Adresi yozgat.sube@tmo.gov.tr
3- İhalenin :
a)Yapılacağı Yer: TMO Yozgat Başmüdürlüğü Hizmet Binası (Yerköy)
b)İhale Tarihi: 30.03.2022
c)İhale Saatleri: 10.30
4- Teklif Mektubu
:
a-)Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açık bir şekilde yazılacaktır.
b-)Teklif Mektubunun üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmayacaktır
c-)Teklif Mektubunun üzerinin Ad ve Soyadı ile Ticaret Unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur.
d-)Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.
e-) Teklifler ihale tarihi itibarıyla 30 gün geçerli olacaktır.
f-) İstekliler ihale teklifinde belirtilen taşımaların tamamına veya her bir sevk işyeri için teklif
verebilirler. Verilen teklifler işyeri bazında tonaj olarak bölünemez.
5- İstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri birim fiyatların çarpımlarının Genel
toplamının en az % 3 (yüzde üç) oranına tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir. İhale üzerinde
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kalmayan yedek isteklinin geçici teminatı yüklenici ile sözleşme imzalanmasından sonra, diğer isteklilerin
ise ihale sonunda geçici teminatları serbest bırakılacaktır.
Madde 6- İhaleye Girme Şartları
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1-Gerçek kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
2- Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Tüzel kişi olması halinde, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren,
şirket
ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli
sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletnamesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Şartnamenin 17. maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat,
h) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı
takdirde ihale tarihi itibariyle düzenlenmiş kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge
sözleşmeden önce verilecektir)
ı) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname ( ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi
itibariyle düzenlenmiş kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşmeden önce verilecektir)
i)Her sayfası İmzalı ve kaşeli Şartname ve eki sözleşme taslağı,
j)Teklif ve içeriği Şartnamenin 16. maddesinde belirtilen teklif mektubu.
k) Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa
müştereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve
dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel
kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişkileri ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
l) Yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.
m) Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında belirtilen taşıma yetki belgeleri
1-Gerçek ve tüzel kişiler ilanda belirtilen günlük taşıma taahhüdünün asgari 2 katı kadar kendi adına K
belgesi (K1 veya K2) ile birlikte ihaleye katılabileceklerdir. Ancak K belgesi sahipleri ihaleyi kazandıkları
takdirde belge ekinde bulunan taşıt listesindeki araçlar dışında araç çalıştıramayacaktır.
2-Ticari amaç ile yurt içi ve uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin de R
belgesinin (R1 veya R2 ) ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.
3-Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden C2 ve L yetki belgesi olanlarda ihaleye
katılabileceklerdir. Ancak günlük en az teklif verilecek işyerinin günlük taşıma tonajının 2 katı kadar ticari
olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal belgelerini ibraz etmek zorundadır.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak,
işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek belgenin aslı istekliye iade
edilebilir.
7- Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 100.00 TL (KDV Dahil) karşılığında Yozgat Başmüdürlüğünden
temin edilir.
8- Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
BANKA ADI VE HESAP NUMARALARI
HALKBANK YERKÖY ŞUBE
TR 86 0001 2009 7860 0013 0000 01
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
YOZGAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
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