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Ergİ.inler Tanm Lidaş/Kdhta depolarında stoklu 1.143 ton natiirel dökme nohut, karayolu ile
Mersin Şube Müdilrlüğilne (Mersin Şube Müdiirliiğü tarafmdan yapılan ihale sonucu belirlenecek
paketleme fabrikasına) taşınacak olup taşmaya ait ilan bilgileri aşiğıya
çıkanlmştıı.
Söz konusu ihale 23.|0.2020 tarlh Cııma giinü s:üıt 10.30' da yapılacak olup gerçekleşmediği
takdirde,26.10.2020 tarihi Pazartesi giinü ayn saatte 2,ncikez tekrarlanacaktır.
iıc.ı: z0zoıs6s9sz

1_iHALEYİ YAPACAK oI,,Ax İnanpxİx:
a) Adı
TMO Adı
b)

Adıesi

Fax

c) Telefon ve faks numarasr

d Elektronik

:0- 416-216 19 75

.tmo.sov.tr

Koıtusu işE AiT niıcir-nn:
Taşıma

Sevk İşyeri

Adıyaman Şube
Müdilrlüğü
Ergiinler Tanm

Li

3-

50 02030

adiyaman.sube@tmo. aov_tr

adresi

e intemet adresi

2-İHALE

Şube Müdiirlüğü

Mü. Atatiirk Bulvan No:
ADIYAMAN
Telefon: 0-4|6216|976
S i.imerevler

Tesellüm İşyeri
Mersin Şube
Müdilrlüğü

ıhate usulü
pazarlık usulü
3(g) 27. madde

miktan

Günlük

Mesafe

Ton

(Ton)

1.143

250

441

(Kn)

İHALEvE KATILMAvA ir,işrix uususr,an

İstektilerin aşağıda saylan belgeleri teklif kapsamrnda sıınmalan gerekir:
a) T.C. vatarıdaşı olduklanna dair kimlik belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve faks numarasl,
c) Mevzuatı gereği kayıtL olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
l -GerÇek kiŞi olması halinde, işe ilişkin ilk ilarun yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre
Ticaret velveya sanayi odası veya Meslek odası siciline kayıth olduğunu gösterir belge.
2-Tilzel kiŞi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmş, tiızeı kişiliğin
-merkerioln -l,rlundugu

siciline kaYıth bulunduğu Ticaret veya Saııayi Odasından veyİ Ofis
mahkemesinden veya yetkili bir. makamdan alınmış tiizel kişiliğin siciline kayıtlı olduğıına dair

i.-

ler

belğe.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi ,"yi
Sirliıı..i;
l- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2, Tijzel kiŞi olması halinde, başvuruda bulıınma tarihi itibariyle en son drırumu gösteren,
Şirket ortaklannın hisse durumlarınr ve şiıketteki göıevlerini belirten ficaret Sicil Gazetesi aslı veya
noter tasdikli sureü ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza 5fu]çŞg;,
_ _ e) VekAleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onayh
vekAletıamesi ile noter tasdikti imza beyannamesi,
İhale dokiimanınrn satrn alındığna dair belge,
g) Bu Şartrıamenin 17. maddesinde belirlenen ve şartname ekinde ömeği bulıınarı geçici
teminat,

0

h) Kesinleşmiş sosyal güvenlik pnm borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale

üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itiban ile kesinleşmi sosyal güvenlik pirim
borcu olrnadığna
ş
dair belge, sözleşme imzalanmadan önce veril ecektir).

ı) Kesinleşmiş vergi borcu
takdirde, ihale tarihi itiban ile
imzalanmadan önce verilecektir)

o

dair taahhütııame (ancak, ihale iizerinde kaldığı
vergi borcu olmadığına dair belge, sözleşme

i) İmzalı ve kaşeli şartrıame ve eki sözleşme taslağı,
j) Teklif ve içeriği l6. maddede belirtilen teklif mekfubu.
k) GerÇek veya tiizel, birden fada kişinin ortaklık ileri siirerek veya benzeri nedeııler
göstererek dahi olsa müştereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacaklan indirim
teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi ilzerine ayn zamanda ihale yapılrnaz.
Üzerine ihale yapılan gerçek veya tiizel kişinin, üçlngii kişilerİe olan ortaklık ilişkileri ve
anlaşmalan Ofi si bağlamaz.
l) Yasaklı olmadığna ilişkin taahhütname.
m) Karayolu Taşma Kanunu ve Yönetmeliğ kapsamında belirtilen Taşıma Yetki Belgesi.
ihaleYe, UlaŞhrma Bakanlığnca verm§ olduğu taşıma yetki belgeleri olan araçlar ile yetki belgesi
organizatör (Rl ve R2 vs. olan ) fırmalar katılabilecektir. ( Yetki belgelerinin, Karayolu Taşİma
Kanıınunun " Yetki Belgesi ti.irleri" maddesine uygun olması şrttır.)
Istekliler, yukandaki belgelerin aslı veyı Noterden tasdikli suretini ibraz emek zorundadır.
Ancak, işyerince aslı göriilen belgenin fotokopisine (aslr gibidir' şerhi düşi.ilerek belgenin aslı
istekliye iade edilebilir.
Genel Hükümler;
l-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMo Adıyaman Şube Müdiirlüğü BİM Evrak Kayf
Birimine elden teslim edilecelılir.
2- Kurunumuz 2886 sayü yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı kanunun 3/g

maddesi gereğince ceza

ve ihalelerden yasaklama hükünleri hariç bu kanuna

olmadığrndan, ihaleye kısmen veya tamamen yapıp yapnamakta serbesttir.

tabi

\

bu ihale, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayilı Kamu İhale Kanununun
3.maddesinin ( g ) bendi 27.nci maddesi gereğnce, yapacağ Mal ve Hizmet Alımı ihaıeleri
3-

kapsammda yapılmaktadır.
4-Ihale Dokümanı:
a) İhale doki.imanının satın alınabileceğ yer : TMO İşyerleri
b) İhale dokiiman satış bedeli (KDV dehiı) : 50.00 TL
tr,GeÇici Teminat : . İstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri
fiYatın ÇarPımrnın en az o/o 3 (yilzde üç) oranına tekabül eden futarda geçici teminat vereceklerdir.
GTekliflerin sunulaca$ yer, son teklifverme tarih ve saati:
a)Tekliflerin sunulacağı
: Bilgi İşlem Servis Şefliği
b)Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 23.|0.2020
c)Son teklif verme saati (ihale saati)
l0.30

yer

:

BANKA HESAP NUMARASI
HALKBAIIKASI ADIYAMAN ŞUBESİ:

in.ş xo

:

(-
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