2021 YILI
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ DERĠNCE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ LĠMAN
SĠLOSUNDA OLUġAN KIYMETSĠZ HUBUBAT TOZU SATIġINA AĠT
ġARTNAMEDĠR
I- ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Madde 1- ĠĢ Sahibi Ofise ĠliĢkin Bilgiler
1.1- ĠĢ sahibi Ofisin;
a) Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Derince ġube Müdürlüğü
b) Adresi: Deniz Mah. Mektep Sok. No:5 Derince-KOCAELĠ
c) Telefon numarası:.0262 229 99 56
d) Faks numarası:..0262 239 42 68
1.2- Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler
Ġhale konusu iĢin;
a) Adı: Kıymetsiz Hububat Tozu SatıĢı
b) Yapılacağı yer: TMO Derince ġube Müdürlüğü Liman silosu
c) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:..................................
Madde 3- Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler
Ġhaleye iliĢkin bilgiler:
a) Ġhale usulü: TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/5 teklif isteme yöntemi ile yapılacaktır.
b) Ġhalenin yapılacağı adres TMO Derince ġube Müdürlüğü Deniz Mah. Mektep Sok.
No:5 Derince/KOCAELĠ
c) Ġhale tarihi: 14.01.2021
d) Ġhale saati: 14.00
e) Ġhale komisyonu toplantı yeri: TMO Derince ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu
Madde 4- Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olanların mühürlü ve imzalı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: TMO Derince ġube Md. Ticaret Servisi
b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: TMO Derince ġube Md. Muhasebe Servisi
c) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dahil): Bedelsiz
4.2. Ġstekliler bu Ģartname ve eki sözleĢme tasarısını satın almakla ve ihaleye katılmakla
Ģartname ve sözleĢme hükümlerini tamamen kabul etmiĢ sayılırlar.
Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1.a) Tekliflerin sunulacağı yer
: TMO Derince ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem
Servisi
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 14.01.2021
c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 14.00
5.2.- Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar Ofise
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ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhalenin yöntemi gereği, istekli ihale
saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
Madde 6- Ġhale Dokümanının Kapsamı
Ġhale dokümanı aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır.
a) ġartname,
b) SözleĢme Tasarısı,
c) Geçici Teminat mektubu
d) Kesin Teminat Mektubu
e) Teklif Mektubu
f) Taahhütname (S.G.K. kapsamında iĢçi çalıĢtırılması),
g) Taahhütname (S.G.K. ve Vergi borcu olmadığına dair),
h) Taahhütname (Yasaklı olunmadığına dair),
Madde 7- Ġhalenin Konusu
Toprak Mahsulleri Ofisi Derince ġube Müdürlüğünün Silosundan çıkacak olan, silo
manipülasyonları ve elemeler sırasında aspiratörlerden emilen sap, saman, kavuz ve ince
tozdan oluĢacak kıymetsiz hububat tozu satıĢı iĢidir.
Madde 8- Satılacak Malzemenin Niteliği:
Sap, saman, kavuz ve ince tozdan oluĢacak kıymetsiz hububat tozu.
Madde -9 Geçici Teminat Tutarı
Ġhaleye iĢtirak edeceklerin 2.500,00 TL geçici teminatı nakit (TL olarak), Devlet
Tahvili ve süresiz Banka Teminat Mektubu olarak TMO veznesine tevdii etmeleri alacakları
Vezne Makbuzunu teklif mektubuna eklemeleri gerekmektedir. En iyi teklif sahibi iki
katılımcı dıĢındaki katılımcıların geçici teminatları ihaleden sonra, diğer iki teklif sahibinin
geçici teminatları sözleĢme akdinden sonra katılımcı veya vekiline iade edilir.
II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Madde 10- Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler
Ġsteklilerin aĢağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:
a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili
Meslek Odası Belgesi;
1-Gerçek kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde 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.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
1- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2- 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 sureti ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin noterden
onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat,
h) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale
üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik pirim borcu
olmadığına dair belge, sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir).
ı) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibarı ile kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, sözleĢme
imzalanmadan önce verilecektir).
i) Ġmzalı ve kaĢeli ġartname ve eki, SözleĢme taslağı,
j) Gerçek veya tüzel, birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler
göstererek dahi olsa müĢtereken ihaleye 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 kiĢilerle olan ortaklık iliĢkileri ve
anlaĢmaları Ofisi bağlamaz.
l) Yasaklı olunmadığına iliĢkin taahhütname.
Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ihale sırasında ibraz
etmek zorundadır. Ancak, iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı görülmüĢtür” Ģerhi
düĢülerek belgenin aslı istekliye iade edilebilir.
Madde 11- Ġhaleye Katılamayacak Olanlar
11.1. AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir
Ģekilde ihalelere katılamazlar:
a) Meri kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b ) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Ġhaleyi yapan Ofisin ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli
kiĢiler.
d) Ġhaleyi yapan Ofisin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim Ģirketler hariç).
11.2. Ayrıca,
a) Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan Ofisin doğrudan veya dolaylı olarak
hissedarı olduğu Ģirketler,
b) Ġhaleyi yapan Ofisin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan Ofisle ilgili her ne
amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar,
c) Sermaye paylarına bakılmaksızın (b) bendinde belirtilen kuruluĢların kurmuĢ
oldukları veya ortak oldukları Ģirketler,
Bu ihaleye katılamazlar.
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11.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dıĢı bırakılarak geçici
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢ ve henüz sözleĢme
imzalanmamıĢ ise geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale en iyi 2. teklif sahibine verilebilir.
SözleĢme imzalanmıĢ ve diğer isteklilerin geçici teminatı iade edilmiĢ ise teminatı gelir
kaydedilir.
Madde 12- Ġhale DıĢı Bırakılma Nedenleri
AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale
dıĢı bırakılır:
a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân
eden, iĢlerini askıya alan,
b) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olan,
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olan,
e) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen,
f) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, ihaleyi yapan Ofise, yaptığı iĢler sırasında iĢ
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Ofis tarafından ispat edilen,
g) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiĢ olan,
h) Bu Ģartname ile Ofis tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı
bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
i) Bu Ģartnamenin 8.inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
j) Bu Ģartnamenin 13. uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda
bulundukları tespit edilenler.
Madde 13- Yasak Fiil veya DavranıĢlar
13.1. Ġhale süresince aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak yasaktır;
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma çıkar sağlama, anlaĢma, irtikâp, rüĢvet suretiyle
veya baĢka yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek.
b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma teklifinde
bulunmak veya teĢvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda
bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek.
d) Ġhalelerde, bir istekli tarafından kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu ġartnamenin 11. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
13.2.-Bu yasak fiil veya davranıĢlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranıĢlarının
özelliğine göre, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirlenen hükümler
uygulanır.
Madde 14- Ġhale Yöntemi:
SatıĢ ihalesi TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/5 teklif isteme yöntemine göre
yapılacaktır. TMO teklif edilen fiyatları uygun bulmadığı takdirde veya baĢka nedenlerle
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ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklifler KDV hariç TL/Kg olarak verilecektir. KDV
belirtilmemiĢ ise KDV hariç kabul edilir.
Madde 15- Teklif Fiyatı ve Geçerlilik süresi:
Ġstekli teklifleri, TL/Ton üzerinden (KDV hariç) verilecektir.
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür.
Belirtilen bu süreden daha kısa süreli olan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Bu süre içinde
her ne sebeple olursa olsun tekliflerden rücu edilemez.
Madde 16- Opsiyon ve Fiyat:
Ġhaleye katılarak verilen en yüksek fiyat bayram ve resmi tatil günleri dahil 30 gün
için geçerlidir. TMO bu süre içerisinde ihalenin kesinleĢtiğini isteklilere tebliğ etmediği
takdirde istekli hububat tozlarını almaktan imtina edebilir ve teminatlarını geri alabilirler.
Madde 17 - Satılan Malın Devir ĠĢlemleri:
TMO ġube Müdürlüğünce ihale kararın onaylanmasından sonra en kısa zamanda,
alıcıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat
adresine postalanır. Posta ile yapılan tebligatlarda en geç postaya verildikten 7 gün sonrası
tebliğ tarihi sayılır.
Tebligat tarihinden itibaren 5 iĢgünü içerisinde TMO’ya müracaat edecek olan alıcı
sözleĢme akdi sırasında geçici teminatlarını da geçici teminatın iki katı olan kati teminata
dönüĢtürecektir. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. Kati teminat geçici teminatın 2
katı olup, nakit (TL olarak), devlet tahvili veya süresiz kesin banka teminat mektubu olabilir.
SatıĢ SözleĢmesi, SözleĢme Damga vergisi ve karar pulu tahsil edildikten sonra imzalanarak
yürürlüğe girer. SözleĢmenin akdini müteakip iĢ yeri gerekli gördüğü zamanlarda (iĢyerinde
hububat tozunu muhafaza edecek deponun dolması durumunda) TMO’nun yazılı veya
telefonla haber vermesini takiben 1 iĢ günü içerisinde silo tozunu almak zorundadır.
Yukarıda belirtilen süre içerisinde kati teminatın yatırılmaması ve sözleĢme
imzalanmaması halinde geçici teminat irat kaydedilerek iĢi 2. en iyi teklif sahibine ihale
etmekte TMO serbesttir. Nakit teminat için faiz tahakkuk ettirilmez.
Bu yükümlülüklerini belirtilen süre içinde yerine getirmeyen alıcı hakkında protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irad kaydedilir. OluĢan kurum
zararları ayrıca tahsil edilir.
Mal bedelinin tamamı ödenmeden kesinlikle mal teslim edilmez.
Madde 18- Vergi, Harç Ve Masraflar:
Alıcı ihale bedeline ek olarak oluĢacak vergi, harç ve sair bütün giderlerin tamamını ve
damga vergisini ödemekle yükümlüdür.
Madde 19 -Satılanın Durumu ve TMO’un Sorumluluğu:
Teslimat sırasında teĢekkül edecek heyet veya TMO yetkili elemanınca söz konusu
çıkıntıdan TMO’nun iĢine yarar durumda olanları ayırarak alıkoyma hakkına TMO sahiptir.
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Madde 20- SatıĢa ĠliĢkin Duyuru Ve Bilgiler:
Gerek satıĢ Ģartnamesinde yazılı, gerekse konu ile ilgili olarak satılacak mallar
hakkında TMO’ca verilen bilgiler ve her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi
niteliğindedir.
Madde 21- Ġdarenin Alacaklı Durumda Olması Halinde Uygulanacak Faiz
ĠĢ bu sözleĢmenin uygulanması sonucunda her hangi bir nedenle kurumumuzun bu
sözleĢmeden taraf olanlardan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten
tahsil tarihine kadar % 18,25 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.
Madde 22- TMO’un Ġhalede Serbestliği:
TMO 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabii olmadığından, satıĢı yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir. TMO teklif aldıktan sonra satıĢtan vazgeçmesi halinde,
teklif verenlerin yatırmıĢ oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin,
teminatının yatırılması ile iade edilmesi arasında geçen süre için faiz, tazminat ve benzeri her
hangi bir talep hakları bulunmayacaktır.
Madde 23- AnlaĢmazlıkların Çözümü:
AnlaĢmazlık halinde Kocaeli Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir.
Madde 24- ġartnamenin Kabul EdilmiĢ Sayılması:
Bu Ģartname 24 maddeden ibarettir. Teklif veren istekliler bu Ģartnameyi imzalamakla
içeriğini kabul etmiĢ sayılırlar.
ĠSTEKLĠ
ADI SOYADI

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
DERĠNCE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAġE/ĠMZA
Teoman BÜYÜKBUDAK
ġube Müdür Yrd.

Vahit ÖZER
ġube Müdürü

*iSTEKLĠNĠN (tüzel kiĢi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adısoyadı/ticaret unvanı; (tüzel kiĢi ortağın yetkili temsilcisinin) adları ve soyadları yazılacaktır.
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