TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ BANDIRMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAġIMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR

ġube Müdürlüğümüzce ithalatı gerçekleĢtirilecek olan ekmeklik buğday gemilerinin
tahliyesinde Çelebi Bandırma Limanı Gemi Üstü ve kapalı depolarından Mirap Kiralık depolarına 4950
ton dökme ekmeklik buğday sevki için Karayolu TaĢıma Ġhalesi “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında yapacağı mal ve
hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik” kapsamında 27. Maddesine
göre 09.10.2020 tarihi saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale sonuçlandırılamadığı veya iptal edildiği
takdirde 12.10.2020 tarihi saat 10:00‟da ikinci kez yapılacaktır.
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Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen belgeleri ihale Komisyonuna sunmaları
gerekmektedir.
ĠHALEYE KATILACAK ĠSTEKLĠLERĠN:
1- T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi.
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
3-a) Gerçek kiĢi olmaları halinde, iĢe iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3-b) Tüzel kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya yetkili bir
makamdan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4- a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4-b) Tüzel kiĢi olması halinde, baĢvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, Ģirket ortaklarının
hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli imza sirküleri.
5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacağı kiĢinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi.
6- Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
7- ġartnamenin 17.maddesinde belirlenen ve Ģartname ekinde örneği bulunan geçici teminat.( sevk edilecek miktar
ile teklif edilen fiyatın çarpımının en az % 3 „ü oranına tekabül eden tutardır.)
8- KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname.( Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,
ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge )

9- KesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair taahhütname.(Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi
itibariyle kesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair belge)
10- Ġmzalı ve kaĢeli Ģartname ve eki sözleĢme taslağı.
11-Teklif ve içeriği ġartnamenin 16.maddesinde belirtilen teklif mektubu.
12- Gerçek veya tüzel birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa
müĢtereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla
birden fazla kiĢi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kiĢinin üçüncü kiĢiler
ile olan ortaklık iliĢki ve anlaĢmaları Toprak Mahsulleri Ofisini bağlamaz.
13- Yasaklı olmadığına dair taahhütname.
14-Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında TaĢıma Yetki Belgesi.
14-a) Ticari amaçla yurt içi eĢya taĢımacılığı yapacak gerçek ve Tüzel kiĢiler Ģartnamede belirtilen günlük taĢıma
tonajının asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 Belgesi ) kendi adına veya iĢ ortaklığı sözleĢmesi ile birlikte
ihaleye iĢtirak edebileceklerdir. Ancak K Belge sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde belge ekinde bulunan taĢıt
listesindeki araçlar dıĢında araç çalıĢtıramayacaktır.
14-b) Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taĢıma iĢleri organizatörlüğü yapacak tüzel kiĢilerin de R Belgesi (
R1 veya R2 belgelerinden birisini )
14-c) Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiĢilerden G,H ve L yetki belgesi olanlarda ihaleye
katılabileceklerdir. Ancak H türü yetki belgesi „TaĢıma yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taĢıma
yapamaz, yaptıramaz ve taĢıma faturası düzenleyemez. ”denildiği için TaĢıma Yetki Belgesi ibraz etmek zorundadır.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale makamına sunulacaktır. Belgelerin
aslı ihaleden sonra Fotokopisi alınarak katılımcıya iade edilebilir.
TaĢımaya ait ġartname ve sözleĢme tasarıları Bandırma ġube Müdürlüğümüzden 50-TL (KDV Dahil )
karĢılığında temin edilebilir. Alındı belgesi ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
Teklifler kapalı zarfta ve ihale bilgileri zarf üzerine iĢlenmiĢ olarak teslim edilecektir
Toprak Mahsulleri Ofisi 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı kanunlardaki istisna
kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

Ġhalenin Yapılacağı Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma ġube Müdürlüğü
Adres: PaĢakent Mah. Atatürk Bulvarı No:2 Bandırma/Balıkesir
Tel:0266 714 49 00
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