ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT
İHALE ŞARTNAMESİ
1- KONUSU:
Suriye’de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı aracılığıyla ekmeklik buğday
karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 20.000 ton (±%20 TMO
opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini işidir.
2- İHALEYİ YAPAN :
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’dür. Bundan sonra TMO olarak geçecektir.
TMO irtibat adresi, telefon ve faks numaraları aşağıdadır;
Adres
: Milli Müdafaa Caddesi No:18 06420 Bakanlıklar /ANKARA
Telefon No. : 0 312 416 31 39 – 416 31 41
Faks No.
: 0 312 416 34 00 (5 Hat)
İnternet adresi : www.tmo.gov.tr
3- TEKLİF VERME YERİ VE ŞEKLİ:
İhale, 31.05.2018 günü saat 10.30’da TMO Genel Müdürlüğünde kapalı zarfla teklif
alma ve bilahare teklif sahipleri ile pazarlık (verilen tekliflerde birim miktar eksiltme)
yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Teklif zarfları ihale günü saat 10.30’a kadar Müdafaa Cad. No:18
Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube
Müdürlüğüne elden verilecektir.
İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ekte yer alan teklif mektubu (Ek:1) ile
vereceklerdir. Teklif mektubunda; şartname ekinde belirtilen ve TMO tarafından 1373 satış
kodu ile tasnif edilen ekmeklik buğdaylardan (Ek:2), her bir ton çuvallı un için kaç kg buğday
talep edildiği, birim teklife göre talep edilen toplam buğday miktarı, teklif edilen toplam un
miktarı, yükleme yapılacak yer ile günlük yükleme miktarları açıkça yazılacaktır.
Günlük yükleme miktarı 2.500 ton için minimum 250 ton/gün, 5.000 ton ve üzeri için
minimum 500 ton/gün olacaktır. Bu miktarları iki katına kadar artırmaya TMO yetkilidir.
Teklif sahipleri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.
Teklif mektubunda, ihale konusu iş için 2.500 ve 5.000 tondan herhangi birisi için
teklif verilecektir. İhale esnasında kapalı zarfla verilen teklif miktarlarında değişiklik
yapılamayacaktır. İhalede aynı istekli tarafından birden fazla teklif mektubu verilmeyecektir.
Kapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra ihaleye teklif verenler ile
pazarlık yapılacaktır.
Pazarlık tüm katılımcılarla gerçekleştirilecektir.
Pazarlığa, en yüksek teklifi veren isteklinin teklifi alınarak başlanacaktır. Vereceği
teklif, teklif mektuplarındaki en düşük tekliften düşük olacaktır. Pazarlığa katılan istekliler
teklif mektuplarındaki miktara bağlı kalarak yeni tekliflerini, 1 ton un karşılığı buğday için en
az 2 kg indirecek şekilde teklif edebileceklerdir. Örneğin; Teklif mektubunda 1.250 kg
verilmiş ise bir sonraki indirimli yeni teklif en az 1.248 kg olacaktır.
İhale Komisyonu 2.500 ton üzeri verilen tekliflerden uygun bulduğu teklifleri bölmeye
ya da istediği miktara kadar tamamlamaya yetkilidir. Bu miktar ihale miktarını geçemez.
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Teklifler; yüklenici firma tarafından şartnamede vasıfları belirtilen çuvallı unun, teklif
mektubunda belirtilen yükleme yapılacak yer/yerlerden Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan Hatay
ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki adreslerine (deposuna veya araçlarına) teslim edilmesi
karşılığında, TMO depolarından dökme araç üstü buğday karşılığı olarak verilecektir.
İhale Komisyonunun uygun görmesi halinde ihale üzerinde kalan firmanın sözleşmeyi
imzalamaması durumunda sıradaki en avantajlı teklifi veren firmalar ile sözleşme
imzalanabilecektir.
Şartlı teklifler ile elektronik posta, telgraf vb ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
4- TEKLİF SAHİPLERİNDEN İSTENİLECEK BELGELER:
A- DIŞ ZARF İÇERİSİNDE YER ALACAK BELGELER
A-I- Tüzel kişilerin teklif vermesi halinde;
1)
2)
3)
4)
5)

Ticaret Sicil Gazetesi,
Temsilcinin temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin 2018 yılına ait belge,
Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim İzin Belgesi,
Teklif sahibinin fabrika adres bilgisi,
Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir 2018 yılı
içerisinde düzenlenmiş belge,
6) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un
üretimi için olacaktır) (EK:3),
7) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname (EK:4),
8) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:5) (ancak ihale
üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK prim borcu ve
vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
A-II- Gerçek kişilerin teklif vermesi halinde;
1) Gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, vekâleten katılacaklar için 2018
yılına ait vekâletname ile vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Nüfus hüviyet belgesi,
3) Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim İzin Belgesi,
4) Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge,
5) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un
üretimi için olacaktır) (EK:3),
6) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname (EK:4),
7) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:5) (ancak ihale
üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK prim borcu ve
vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
A-I, A-II’de yer alan belgeler asıl veya belgeyi veren Kurumca “aslı gibidir”
onaylı veya noter tasdikli olacaktır.
A-III- Geçici Teminat: Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde (EK:6)’de yer
alan örneğe uygun olarak verilecektir. Nakit olarak Genel Müdürlüğümüz veznesine
yatırılması halinde ise alındı belgesi aslı dış zarf içerisine konulacaktır.
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B- İÇ ZARF İÇERİSİNDE YER ALACAK BELGELER
Üçüncü maddede belirtilen şartlara uygun, şartnamede belirtilen hükümlerin aynen
kabul edildiğini belirten, teklif sahibinin unvan, adres, telefon, faks, isim, soyadı ve imzasını
içeren Teklif Mektubu.
5-İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR:
Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Resmi Gazetede yayınlanan yasaklama
kararları ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve
kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine
girmeleri yasaklanmış olanlar, TMO personeli ve İhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi
onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları doğrudan veya aracı
kullanarak TMO ihalelerine giremezler.
İhalelerde kasıtlı durumları ya da yetersizlikleri tespit edilenler ile ihale üzerinde
kalmasına rağmen mukavele akdetmeye gelmeyen veya mukavele akdedip de taahhüdünü
yerine getirmeyen yükleniciler, ihale onay makamınca bilahare yapılacak olan TMO
ihalelerine 1 yıl süre ile alınmazlar.
6-İHALE DIŞI BIRAKILMA SEBEPLERİ
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olan.
g) 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı
belirtildiği halde ihaleye katılan.
7- MAMUL MADDE, KALİTESİ VE MUAYENE ŞARTLARI:
Unun özellikleri:
1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir.
2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir.
3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır.
4- Protein en az % 11,0 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır.
5- Kül oranı kuru maddede 0,7 < % kül < 0,8 olmalıdır.
6- Rutubet en çok % 14,5 olmalıdır.
7- Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.
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8- Beklemeli Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.
9- Asitlik kuru maddede (sülfirik asit cinsinden) en çok 0,07 olmalıdır.
10- Düşme sayısı en az 250 sn olmalıdır.
11- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır.
12- Elek üstü oranı TS 4500 Buğday Unu Standardına uygun olmalıdır.
TMO, belirtilen teknik özeliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol
işlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aşamada kontrol etmeye yetkilidir.
Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir.
Unların nem ve dış etkenlerden korunması için bütün aşamalarda gerekli tüm tedbirler
alınacak, taşıma yapılacak araçların temiz olmasına dikkat edilecek, temiz olmayan araçlara
yükleme yapılmayacaktır. Ayrıca araçlara yüklenen unların altına uygun örtü konulacak,
unların üstü ise sağlam ve temiz örtü ile örtülerek araç mühürlenecektir.
Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, Gözetmen
ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek
unlar teslim alınmayacaktır. Şayet bu durum teslim noktasında tespit edilmiş ise (sınır
kapıları, Türk Kızılayı ve/veya AFAD deposu) aynı durum uygulanır. Bu işlemin 3 (üç)’ten
fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleşmesi fesih edilerek teminatları irad
kaydedilecektir.
8- PAKETLEME:
Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında
olacak şekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikişli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan
ari, üretimden, taşıma işlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı
dikilmiş ve her biri 60-80 gr aralığında (1 cm2’de 4x4 ilmik) olmalıdır.
Her çuvala ekte yer alan (EK:8) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen
çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır.
Yüklenici firma etiketi çuval ağzına dikiş sırasında dikilecektir.
9- ÇUVALLI UNUN TESLİM YERİ VE MİKTARI:
Teklif edilen un, net 25 kg’lık çuvallarda 2.500 tonluk sözleşmelerde minimum 250
ton/gün’den, 5.000 ton ve üzeri için yapılan sözleşmelerde ise 500 ton/gün’den az olmamak
üzere teklif mektubunda belirtilen yükleme yapılacak yer/yerlerden Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan
Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki adreslerine (deposuna veya araçlarına) teslim
edilecektir. Bu miktarları iki katına kadar artırmaya TMO yetkilidir. Teklif sahipleri bu
durumu peşinen kabul etmiş sayılır.
Yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasında sonra TMO yükleme programını
bildirecektir. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk
Kızılayı’na bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik
değişiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacak ve
bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
Unun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı’na
teslimine kadar kalite ve miktarlarla ilgili her türlü tedbir, firma tarafından alınacaktır.
Un teslimatının, TMO işyerinin resmi çalışma günleri ve mesai saatleri dışında
yapılması halinde firmadan çalışan personel için fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.
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Teklif edilen unun teslimatına yüklenici ile TMO arasında sözleşme imzalanmasını
müteakip TMO’nun talebi doğrultusunda başlanacaktır.
İmalat ve teslimat esnasında TMO’nun veya belirleyeceği Gözetmenin kalite kontrol
onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler teslim edilmiş sayılmayacaktır.
10- BUĞDAY TESLİMATLARI:
TMO tarafından un karşılığı verilecek buğdaylar, un teslimatlarının tamamlanmasını
müteakip ekli listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO’ca uygun görülen işyerleri ve
depolarından kamyon üstü dökme teslim esasına göre gerçekleştirilecek, kalite teslimde nihai
olacaktır.
İhalenin birden fazla firma uhdesinde kalması ve firmalarca aynı buğday
stoğunun talep edilmesi halinde öncelik; un teslimi tamamlayan ve talep dilekçesini
koordinasyon şubesine ileten firmaya verilecektir.
Yüklenicinin talep etmesi halinde TMO tarafından her 1.000 ton un teslimatına
karşılık 1.000 ton buğday avans olarak verilebilecektir. Avans ödemelerinde yüklenici talep
etmesi halinde Kesin Teminat tutarı karşılığı buğdayı geçmemesi koşulu ve idarenin uygun
görmesi halinde un teslimatından önce buğday alabilecektir. Avans ödemesi, yüklenicinin
vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun
bulunmadığının
tespit
edilmesinden
sonra
yapılacaktır.
Un
teslimatının
tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır.
Buğday teslimatları, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacak olup bu süre un
teslimatının tamamlanmasını müteakip 35 takvim gününü geçmeyecektir. Ancak teslimatın
iklim koşulları ya da idari izin gününe bağlı olarak yapılmaması halinde durum tutanağa
bağlanmak suretiyle teslimat günü TMO tarafından uzatılabilecektir. Yüklenici hak etmiş
olduğu buğdayı belirtilen süre içerinde teslim almadığı takdirde; teslim almadığı buğday
miktarı karşılığı cari tarih itibariyle geçerli olan ardiye kira bedeli ödeyecektir.
11- CEZAİ ŞART:
Yüklenici, sözleşmede belirtilen veya daha sonra TMO’nun kendisine yazılı olarak
bildireceği yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre ürünü teslim edememesi
durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme
cezası ödeyecektir.
Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleşme
TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca, eksik
teslimatlardan dolayı TMO’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
Yüklenicinin, TMO ve/veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
ve/veya Türk Kızılayı’ndan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO
tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda işlem yapılır (ilgili günler için taşıma taahhüdü
aranmaz).
TMO’nun bilgisi dışında yapılacak un teminin tespiti halinde sözleşme tek taraflı
olarak fesih edilerek, kesin teminat irad kaydedilir.
12- ÖDEME :
İhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO
tarafından 1373 satış kodu ile tasnif edilen Diğer Kırmızı buğdaylar ile ödenecek olup,
1.050 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 15 TL/Ton maniplasyon bedeli ve
KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır.
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Un karşılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin
TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra
yapılacaktır.
Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiş işyerlerinden, yüklenicinin
talebi ve TMO’ca uygun görülen işyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim
esasına göre yapılacaktır.
Şartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO’dan
öğrenilebilecektir.
13- HESAP KESİMİ :
Sözleşme konusu unların yüklenici tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı’na teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından
yükleniciye buğday teslimatının yapılmasından sonra hesap kesimi gerçekleşecek olup
buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici
tarafından fatura düzenlenecektir.
İhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peşinen
kabul etmiş sayılır.
14- MÜCBİR SEBEP :
Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen,
geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi
afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü
haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında
taraflar sorumlu olmayacaktır.
Bu durumların gerçekleşmesi halinde iş tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu
durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte
bulunamazlar.
15-SÖZLEŞMENİN FESHİ:
TMO bu sözleşmeyi 10 iş günü önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tasfiye
etmek hakkına sahiptir. Yüklenici TMO’nun bu yetkisini peşinen kabul eder ve bundan dolayı
herhangi bir zarar tazminat vs. talebinde bulunamaz.
Bununla birlikte taraflar anlaşmaları halinde sözleşmeyi yukarıdaki belirtilen
gerekçelere bakılmaksızın da fesih edebilir veya sözleşmede değişiklik (birim fiyat hariç)
yapabilir. Bu durumda da taraflar karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Yüklenicinin ölümü halinde TMO, sözleşmeyi fesih etmeye veya yüklenicinin yasal
mirasçılarına talepleri halinde aynı şartlarda işi devretmeye veya en uygun teklifi veren bir
sonraki istekliye işi devretmeye yetkilidir.
16- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:
Geçici teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli +
maniplasyon dahil 1.065 TL/Ton baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluşacak tutarın en az
% 3’ü oranında ve süresi, ihale tarihinden başlamak üzere en az 1 (bir) ay süreli olacaktır.
Kesin teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli +
maniplasyon dahil 1.065 TL/Ton baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluşacak tutarın en az
% 6’sı oranında olacaktır.
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İhale üzerinde kalan kişiler, firmalar, kurumlar veya kuruluşlar tebligat tarihini takip
eden 2 (iki) işgünü içerisinde kesin teminat (Ek:7) ibraz ederek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Tebligatlar teklif sahibinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına faks
yoluyla yapılacaktır.
Tedavülde olan Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma
senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (belirtilen senetler ve bu senetler yerine
düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül
eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir), bankalar ve katılım bankaları
tarafından verilen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir.
Kesin teminat ve ek teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde süresi
sözleşme imza tarihinden başlamak üzere en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır.
17- TEMİNATLARIN İADE ŞARTLARI VE GELİR KAYDEDİLMESİ
HALLERİ:
İhale kararı kesinleştikten sonra ihale üzerine kalan firma/firmaların şartname ve
sözleşme hükümlerine uygun olarak, süresi içinde kesin teminat vererek sözleşme imzalaması
halinde, diğer teklif sahibi/sahiplerinin geçici teminatı sözleşme/sözleşmeler imzalandıktan
sonra iade edilir.
Süresi içinde yeterli tutardaki kesin teminatı vermeyen, sözleşme imzalamayan ya da
şartname hükümlerine aykırı hareket eden firmanın geçici teminatı protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın irad kaydedilir.
Sözleşme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle şartname ve sözleşme
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminatı irad kaydedilir, zararlar teminattan mahsup
edilmez.
İş bitim tarihinde; hesapların karşılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması
halinde firma/firmalar tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim
edilecektir. İşi şartname ve sözleşme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı
kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu
olmadığına dair yazının TMO’ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar iade edilir.
18- VERGİ VE HARÇLAR :
Bu ihaleye istinaden yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa
tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar teklif sahibine ait olacaktır.
19- KONTROL :
Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun, bu şartnamede yer alan tüm şartlara ve
özelliklere uygunluğu, TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek gözetmen tarafından
kontrol edilir. TMO’nun veya TMO tarafından belirlenecek gözetmenin kalite kontrolü ve
onayı; üretimin her aşamasında ve/veya Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki teslim
noktasında (depolara, araçlara) teslimat öncesinde esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler
teslim edilmiş olarak kabul edilmeyecektir. Yüklenici, gözetmenin ve/veya TMO’nun
yapacağı analizlere itiraz edemez.
20- OPSİYON :
Bütün teklifler ihale tarihinden sonraki 5. işgünü saat 18:00’e kadar geçerli olacaktır.
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21- ŞARTNAMENİN TEMİNİ :
Bu şartname TMO Genel Müdürlüğü ile bütün Şube Müdürlüklerinden ücretsiz
alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilir.
22- FAİZ:
Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline
gerek kalmaksızın iş bu şartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun
bu şartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil
tarihine kadar % 13,85 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.
23- İHALE :
Bu ihale 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp TMO İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmakta olup, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta serbesttir.
24- İHTİLAFLARIN HALLİ :
İş bu şartnamenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar Ankara Mahkemeleri ve
İcra Müdürlüklerinde çözümlenecektir.
Şartname ve ekleri bir bütündür. Teklif sahipleri bu durumu peşinen kabul etmiş
sayılır.

EKLER
EK:1- Teklif mektubu örneği (1 sayfa).
EK:2- TMO stok listesi (1 sayfa)
EK:3- TSE örnek belgesi(1 sayfa)
EK:4- Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (1sayfa)
EK:5- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname (1sayfa)
EK:6- Geçici Teminat mektubu örneği (1 sayfa).
EK:7- Kesin Teminat mektubu örneği (1 sayfa).
EK:8- Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem (1 sayfa).
EK:9- Sözleşme taslağı (4 sayfa).
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EK:1 Teklif mektubu örneği.

TEKLİF MEKTUBU

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Kuruluşunuz tarafından 20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu
temini için açılan ihale kapsamında, ihale şartnamesinde vasıfları belirtilen buğday ununu
yine şartnamede bildirilen esaslar çerçevesinde temin etmek istiyoruz. Bu itibarla aşağıdaki
teklifimizin değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz.
Teklifimiz 07/06/2018 tarihi, saat 18:00’a kadar geçerlidir.

Tarih:
Yetkili İmza:
Firma kaşesi
Yükleme yapılacak yer/yerler
Adres
Telefon
Faks
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Günlük Yükleme Miktarı (Ton)

TEMİN EDİLECEK
TOPLAM UN MİKTARI

……… Ton

: …………
: …………
: …………
: …………
: .………...
: .…………
: …………. (TMO iki katına kadar artırabilir.)

1 Ton Buğday Unu karşılığı
talep edilen 1373 kodlu
ekmeklik diğer kırmızı
grubu
buğday miktarı
(birim teklif)

TALEP EDİLEN
TOPLAM BUĞDAY
MİKTARI
(Teklif ………. ton una
karşılık gelecek buğday
miktarı olacaktır.)

……..………. Kg

………… Kg
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EK:2 Buğday Stok Listesi
FİRMALARA UN KARŞILIĞI VERİLECECEK BUĞDAY MİKTARLARI VE DAĞILIMI (TON)
2017
GENEL
2016
2017
ŞUBE
2016
MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK KAPALI TOPLAM AÇIK KAPALI TOPLAM TOPLAM
AFYONKARAHİSAR
2.247
2.247
2.247
AKŞEHİR
3.670
3.670
3.670
BATMAN
272
320
592
592
ÇORUM
3.843
6.263
10.106
10.106
DİYARBAKIR
2.536
2.536
2.536
ERZURUM
2.189
2.189
2.189
ESKİŞEHİR
8.222
37.222
45.444
45.444
KAYSERİ
772
772
772
KIRIKKALE
16.097
16.097
16.097
KIRŞEHİR
1.819
1.819
1.819
SAMSUN
2.818
2.818
1.996
1.996
4.814
YERKÖY
129
96
225
12.738
16.525
29.262
29.487
TOPLAM
2.937
5.423
8.360
24.803
86.612
111.415
119.774
Notlar:
 TMO Satış ve teslimatlar devam ettiği için stok miktarları değişebilmektedir.
 Sözleşme imzalandıktan sonra stok yer ve miktarlarını değiştirmeye TMO yetkilidir.
 Teslimatlar da öncelik 2016 yılı açık ve kapalı, 2017 yılı açık depolara verilecektir.
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EK:3
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EK:4

YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Çuvallı ekmeklik buğday unu temini işi ihalesine istekli olarak katılıyorum/katılıyoruz. Bu
taahhütnamenin imza tarihi itibariyle iş bu ihale şartnamesinin 5’inci maddesinde yer alan ihaleye
girmeyecekler ve 6’ıncı maddelerinde yer alan ihale dışı bırakılma nedenleri arasında
bulunmadığımı/bulunmadığımızı beyan ederim/ederiz. Bu durumlarda değişiklik olması halinde
TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

…/ …. / 2018
Adı Soyadı/Firma Kaşesi
İmza(*)

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

NOT: Şartname 4.A-I ve 4.A-II maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4)
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EK:5

SGK VE VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
1- Çuvallı ekmeklik buğday unu temini işinin ihalesine katılıyorum/katılıyoruz. Bu
taahhütnamenin imza tarihi itibariyle SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan
ediyorum/ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve
taahhüt ediyorum/ediyoruz.
2- İhale üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi
itibariyle SGK ve Vergi borcumuzun olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt
ediyorum/ediyoruz.
3- Aksi takdirde geçici teminatın irad kaydedilmesini ve hakkımızda TMO’ca öngörülen
müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz.

…./ … / 2018
Adı Soyadı/Firma Kaşesi
İmza(*)

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

NOT: Şartname 4.A-I ve 4.A-II maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4)
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EK:6 Geçici Teminat Mektubu örneği.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

Tarih :
No :
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İdarenizce ihaleye çıkılan “20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı ekmeklik
buğday unu teminine” istekli sıfatıyla katılan …...............................................’nın bu ihale ile ilgili
şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu Geçici Teminat
tutarı
olan
………………………..
TL’sını
(………………………………………………………….) Bankamız/Kurumumuz garanti ettiğinden
adı geçen şahıs/firma bahse konu sözleşme ve/veya şartname hükümlerine uygun hareket etmediği
takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile
idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları
nazari itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere
ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın/Kurumun imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla ve Banka/Kurum ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu …/…/....… tarihine kadar geçerlidir.

……………….. Şubesi
Yetkili İmzalar

14
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:22479905-202.03-E.114237 ve Barkod Num.:4488603 bilgileriyle erişebilirsiniz.

EK:7 Teminat Mektubu örneği.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

Tarih
Mektup No

:
:

KESİN TEMİNAT MEKTUBU
İdarenizce yapılan ihale sonucunda "20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı
ekmeklik buğday unu temini" işini taahhüt eden yüklenici …(Yüklenicinin Adı ve Soyadı /
Ticaret Ünvanı)….’nin ilgili kanun şartname ve sözleşme hükümlerine göre vermek zorunda
olduğu Kesin Teminat tutarı olan…(Kesin Teminat Tutarı) TL (………………) lirayı Bankamız
garanti ettiğinden adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, şartname ve sözleşme hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile
idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları
dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni
faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …/…/…… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Banka Adı
Banka Şubesi Adı
Banka Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
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EK:8 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem
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EK:9 Sözleşme taslağı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU
TEMİNİNE AİT SÖZLEŞME
1- TARAFLAR:
Çuvallı Un Alıp Buğday Teslim Eden (TMO):
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Mithatpaşa Vergi Dairesi
Vergi No: 8540050958
Telefon No. : 0 (312) 416 31 59 – 416 31 41
Faks No.

: 0 (312) 416 34 00 (5 Hat)

Çuvallı Un Teslim Edip Buğday Alan (Yüklenici):
FİRMA/ŞAHIS ADI :
ADRESİ

:

FAKS NO

:

TELEFON NO

:

VERGİ DAİ. VE NO :
Taraflar yukarıdaki adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Suriye’de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe
edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde …….. ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday
ununun temini işidir.
3- MAMUL MADDENİN KALİTESİ:
Unun özellikleri:
1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir.
2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir.
3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır.
4- Protein en az % 11,0 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır.
5- Kül oranı kuru maddede 0,7 < % kül < 0,8 olmalıdır.
6- Rutubet en çok % 14,5 olmalıdır.
7- Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.
8- Beklemeli Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.
9- Asitlik kuru maddede (sülfirik asit cinsinden) en çok 0,07 olmalıdır.
10- Düşme sayısı en az 250 sn olmalıdır.
11- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır.
12- Elek üstü oranı TS 4500 Buğday Unu Standardına uygun olmalıdır.
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Unların nem ve dış etkenlerden korunması için bütün aşamalarda gerekli tüm tedbirler
alınacak, taşıma yapılacak araçların temiz olmasına dikkat edilecek, temiz olmayan araçlara
yükleme yapılmayacaktır. Ayrıca araçlara yüklenen unların altına gıda maddesine uygun naylon
konulacak, unların üstü ise sağlam ve temiz örtü ile örtülerek mühürlenecektir.
Taşıma yapacak araçların ve sürücülerinin yurtdışı çıkış yasağının olmaması gerekmektedir.
4- PAKETLEME:
Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak
şekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikişli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden,
taşıma işlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiş ve her biri en az
60-80 gr aralığında (1 cm2’de 4x4 ilmik) olmalıdır.
Her çuvala ekte yer alan (EK:1) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için
flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır.
Yüklenici firma etiketi çuval ağzına dikiş sırasında dikilecektir.
5- TRAMPA EDİLECEK BUĞDAY VE UN MİKTARI :
TMO tarafından 1373 satış kodu ile tasnif edilen diğer kırmızı grubu ekmeklik
buğdaylardan, her 1 ton çuvallı un için ……ton buğday olmak üzere yüklenici tarafından sözleşme
şartlarına uygun olarak; toplam ……. ton buğday karşılığı …… ton unun teslimidir.
6- KALİTE VE MUAYENE ŞARTLARI :
TMO, belirtilen teknik özelliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol işlemlerini
gözetmen ve/veya TMO personeli ile üretimin her aşamasında kontrol etmeye yetkilidir.
Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir.
Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, Gözetmen ve/veya
TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim
alınmayacaktır. Bu işlemin 3 (üç)’ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleşmesi fesih
edilerek teminatları irad kaydedilecektir.
7- UNUN NAKLİ VE TESLİMİ :
Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma tarafından Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan Hatay
ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis adreslerine (deposuna veya araçlarına) kamyon üstü teslim olarak
verilecektir.
Teklif edilen …… ton unun teslimatına yüklenici ile TMO arasında sözleşme imzalamasını
müteakip TMO’nun yazılı talebi doğrultusunda başlanacaktır.
Günlük yükleme miktarı en az ……. ton olacaktır. Bu miktarı iki katına kadar arttırmaya
TMO yetkilidir. Yüklenici tarafından teslim edilecek un, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ve/veya Türk Kızılay’ının açık adresi bilahare verilecek olan Hatay ve/veya Kilis ve/veya
Gaziantep’deki adreslerine (deposuna veya araçlarına) kamyon üstü teslim olarak verilecektir.
…….. ton (±%20 TMO opsiyonunda) unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini
kesinlikle geçmeyecektir. Yükleniciye teslimat programı sözleşme imzalanmasından sonra TMO
tarafından bildirilecektir. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya
Türk Kızılayı’na bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik
değişiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacak ve bu
durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
Yükleniciye ait. …………………………………………………………. adresinde yerleşik
……………………………………………… un fabrikasından günlük …… ton un yüklenecektir.
Yüklemeler esnasında TMO’nun veya belirleyeceği gözetmenin kalite kontrol onayı esastır,
bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiş kabul edilmeyecektir. Unun Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılay’ına Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis
teslimine kadar kalite ve miktarla ilgili her türlü tedbir, firma tarafından alınacaktır.
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Un teslimatının, TMO işyerinin resmi çalışma günleri ve mesai saatleri dışında yapılması
halinde TMO personeli için firmadan fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.
8- CEZAİ ŞART:
Yüklenici, TMO’nun kendisine yazılı olarak bildirdiği kesin yükleme tarihleri ve günlük
yükleme miktarlarına göre, ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un
miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir.
Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleşme
TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca eksik
teslimatlardan dolayı TMO’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
Yüklenicinin TMO ve/veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk
Kızılayı’ndan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak
tutanak doğrultusunda işlem yapılır (ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz).
TMO’nun bilgisi dışında yapılacak fabrika harici un teminin tespiti halinde sözleşme
tek taraflı olarak fesih edilerek, kesin teminat irad kaydedilir.
9- BUĞDAY TESLİMATLARI :
TMO tarafından un karşılığı verilecek buğdaylar, …… ton (±%20 TMO opsiyonunda)
çuvallı unun teslimatını müteakip ekli listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun
görülen işyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak şekilde kamyon üstü dökme
teslim esasına göre yapılacaktır.
İhalenin birden fazla firma uhdesinde kalması ve firmalarca aynı buğday stoğunun
talep edilmesi halinde öncelik; un teslimi tamamlayan ve talep dilekçesini koordinasyon
şubesine ileten firmaya verilecektir.
Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde TMO tarafından her 1.000 ton un teslimatına
karşılık 1.000 ton buğday avans olarak verilebilecektir. Avans ödemesi, yüklenicinin vergi borcu
bulunmadığına dair belgenin TMO’ ya ibraz edilmesi ve SGK’ ya borcunun bulunmadığının
tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday
miktarının teslimatı tamamlanacaktır.
Buğday teslimatları, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacak olup bu süre un
teslimatının tamamlanmasını müteakip 35 takvim gününü geçmeyecektir. Ancak teslimatların
iklim koşulları ya da idari izin gününe bağlı olarak yapılmaması halinde durum tutanağa bağlanmak
suretiyle teslimat günü TMO tarafından uzatılabilecektir. Yüklenici hak etmiş olduğu buğdayı
belirtilen süre içerinde teslim almadığı takdirde; teslim almadığı buğday miktarı karşılığı cari tarih
itibariyle geçerli olan ardiye kira bedeli ödeyecektir.
10- TEMİNAT :
Kesin Teminatın Türü ve Miktarı:
Nakit Olması: Bu işe ilişkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin teminat karşılığı
…….(……..……………….) TL, yüklenici tarafından Kurumumuz veznesine …./..…/….. tarih,
……. no.lu makbuz karşılığında teminat olarak verilmiştir.
Teminat Mektubu Olması: Bu işe ilişkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin teminat
karşılığı……………………………...………………………..bankasına ait………………no.lu, süre
sonu …../…./…… olan ……………...(……..………………………….) TL, teminat mektubu
olarak verilmiştir.
11- ÖDEME:
İhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından
1373 satış kodu ile tasnif edilen Diğer Kırmızı buğdaylar ile ödenecek olup, 1.050 TL/ton (açık
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yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 15 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz
alınacaktır.
Un karşılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin
TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra
yapılacaktır.
Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiş işyerlerinden, yüklenicinin talebi
ve TMO’ca uygun görülen işyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre
yapılacaktır.
Şartname kapsamında
öğrenilebilecektir.

teslim

edilecek

buğdayların

detay

bilgileri

TMO’dan

12- HESAP KESİMİ:
Sözleşme konusu unların yüklenici tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ve/veya Türk Kızılayı deposuna veya araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO
tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleşecek olup, buğday
teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura
düzenlenecektir.
İhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peşinen kabul etmiş
sayılır.
13.TEMİNATLARIN İADE ŞARTLARI VE GELİR KAYDEDİLMESİ HALLERİ:
Sözleşme yapan yüklenici tarafından, herhangi bir nedenle şartname ve sözleşme
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
söz konusu yüklenicinin kesin teminatı irad kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez.
İş bitim tarihinde; hesapların karşılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması
halinde firma tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim edilecektir. İşi
şartname ve sözleşme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı kalmadığı tespit edilerek
ibraname veren firmanın, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının TMO’ya verilmesinin
ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
14-VERGİ VE HARÇLAR:
Yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri
tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
15- MÜCBİR SEBEP :
Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici
veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi afetler, harp,
seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden
haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu
olmayacaktır.
Bu durumların gerçekleşmesi halinde iş tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu
durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar.
16-SÖZLEŞMENİN FESHİ:
TMO bu sözleşmeyi 10 iş günü önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tasfiye etmek
hakkına sahiptir. Yüklenici TMO’nun bu yetkisini peşinen kabul eder ve bundan dolayı herhangi bir
zarar tazminat vs. talebinde bulunamaz.
Bununla birlikte taraflar anlaşmaları halinde sözleşmeyi yukarıdaki belirtilen gerekçelere
bakılmaksızın da fesih edebilir veya sözleşmede değişiklik (birim fiyat hariç) yapabilir. Bu
durumda da taraflar karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
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Yüklenicinin ölümü halinde TMO, teminatı yasal mirasçılarına geri verir. Bu takdirde TMO
sözleşmeyi yok saymaya veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde o işe gerekli olan teminatı
vererek taahhüdün yapılmasına talepli olan yüklenicinin varislerine aynı şartlarla devretmeye
yetkilidir. Yüklenicinin tutuklanması veya üç aydan fazla hapis cezası alması halinde ise TMO’nun
kabul edeceği bir vekil gösterilmek şartıyla iş devam eder. Aksi halde sözleşme bozulur ve
teminatlar gelir kaydedilir.
17- FAİZ UYGULAMASI:
Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek
kalmaksızın iş bu sözleşmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun bu
sözleşmede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde, alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine
kadar % 13,85 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.
18- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
Yüklenici, TMO’nun yazılı izni olmadan işi başkasına devredemez.
19-İHTİLAFLARIN HALLİ:
İhale dokümanı şartname ve ekleri, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, işbu sözleşmenin
uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri
yetkili olacaktır.
20- YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme 19 maddeden ibarettir. …./…./2018 tarihinde bir nüsha olarak imzalanmış
olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.

YÜKLENİCİ

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Not: Bu sözleşmeye ait ……………………………sözleşme bedeli üzerinden % 0,948 damga
vergisi ve % 0,569 karar pulu tutarı toplamı ………..……… TL’dir.

EKLER :
1- Un Çuvalları üzerinde bulunacak amblem
2- Buğday stok listesi
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EK:1 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem
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EK:2 Buğday Stok Listesi

FİRMALARA UN KARŞILIĞI VERİLECECEK BUĞDAY MİKTARLARI VE DAĞILIMI (TON)
2017
GENEL
2016
2017
ŞUBE
2016
TOPLAM
TOPLAM
MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK KAPALI TOPLAM AÇIK KAPALI
AFYONKARAHİSAR
2.247
2.247
2.247
AKŞEHİR
3.670
3.670
3.670
BATMAN
272
320
592
592
ÇORUM
3.843
6.263
10.106
10.106
DİYARBAKIR
2.536
2.536
2.536
ERZURUM
2.189
2.189
2.189
ESKİŞEHİR
8.222
37.222
45.444
45.444
KAYSERİ
772
772
772
KIRIKKALE
16.097
16.097
16.097
KIRŞEHİR
1.819
1.819
1.819
SAMSUN
2.818
2.818
1.996
1.996
4.814
YERKÖY
129
96
225
12.738
16.525
29.262
29.487
TOPLAM
2.937
5.423
8.360
24.803
86.612
111.415
119.774
Notlar:
 TMO Satış ve teslimatlar devam ettiği için stok miktarları değişebilmektedir.
 Sözleşme imzalandıktan sonra stok yer ve miktarlarını değiştirmeye TMO yetkilidir.
 Teslimatlar da öncelik 2016 yılı açık ve kapalı, 2017 yılı açık depolara verilecektir.
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