
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

GİRESUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

1500 TONLUK KABUKLU FINDIK İMALAT İHALESİ HİZMET ALIMI İHALESİ 

1.İdarenin; 

a)Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun Başmüdürlüğü 

b) Adresi: Çıtlakkale Mah.  Atatürk Bulvarı No:259 Merkez/GİRESUN 

c) Telefon-Faks No:04542255250-04542154432 

d) E-posta: giresun.alimticaret@tmo.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin; 

      a) Adı: Başmüdürlüğümüz depolarında bulunan 1500 ton (± %20 opsiyonlu)  kabuklu 
fındığın imalat noktasına nakliyesi dahil taşınması, kırılması, kavrulmuş iç fındığa 
işlenmesi(500 gr/ vakumlu), ambalajlanması ve araca yüklenmesi işidir.  

      b) İhale Usulü: TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak 
usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 26.1. maddesi gereği “Teklif İsteme Usulüne” göre 
ihale edilecektir.  

      c) İhalenin Yapılacağı Yer: TMO  Giresun Başmüdürlüğü Toplantı Salonu 

      d) İhale Tarihi-Saati: 21.03.2023 Salı günü- saat 14.00 

 Teklifler son teklif verme saatine kadar Başmüdürlüğümüze elden verilecektir. Son 
başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin 
yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır. 

 İmalatın ihale edilememesi durumunda 22.03.2023 Çarşamba günü, saat 14.00’da 
ihale tekrar yapılacaktır.  

3. Teklif Mektubu; 

a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açık bir şekilde 
yazılacaktır. 

b) Teklif mektubunun üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması 

 c) Teklif mektubunun üzerinde Adı ve Soyadı ile Ticaret Unvanı yazılmak sureti ile 
yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 

 d) Teklifler TL/Kg üzerinden (KDV hariç) verilecektir.  

4. İstekliler bu iş için verilen miktar ile teklif edecekleri fiyatın çarpımının en az %3 (yüzde  

üç ) oranına tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir.    
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5. İhaleye Girme Şartları; 

 İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. Madde kapsamında 
sunmaları gerekir. 

 Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, 

 Gerçek ve tüzel kişiler için; Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve 
varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 
Belgesi; 

1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da meslek 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

      2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ile iştigal konusunu belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

 Kabuklu Fındık Entegre İşleme Tesisinin günlük asgari 60 ton kabuklu fındığı iç fındığa 
kırmaya ve 10 ton kalibre edilmiş natürel iç fındığı kavurmaya 8 ton iç fındığı 
vakumlu paketlerde ambalajlama kapasitelerini gösterir Ticaret ve Sanayi odasından 
alınacak Fabrika Kapasite Belgesi. 
(Belgedeki geçerlilik süresinin ihalenin yapıldığı tarih olan 21.03.2023 tarihini 
kapsaması gerekmektedir.) 

 Her bir ünitenin (kırma, kavurma ve paketleme) üretimine ait TSE belgesi (TS 1917 
standartlarına uygun fındık imalat makinaları ve TS İç Fındık (3075,05.06.2012) no’lu 
standartlara uygunluk belgesi veya ISO 9000 veya ISO 22000 belgelerinden herhangi 
biri. 
İsteklilerce ISO belgesi sunulması halinde ise TS 1917 ve TS 3075 standartlarında 
üretim yapılacağına dair onaylı taahhütname. 

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 
hazırlanan 17.12.2011 tarih ve 28145 Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda 
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği gereği, Yüklenici tarafından 
teklif edilen fabrikasına ait Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan İşletme Kayıt 
Belgesi,  

 Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair 
taahhütname, 



İhale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle (21.03.2023) kesinleşmiş sosyal 
güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge, 
sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.  

 SGK taahhütnamesi. 

 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve 
ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

 KİK. 10 maddesine göre yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname, 

 Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu  (Teklif mektubunun açık 
adresli ve imzalı olması, fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmış olması şarttır.) 

 İhaleye teklif verecek İstekliler sözleşme tasarısı, idari ve teknik şartnamenin her 
sayfasını imzalı ve mühürlü olarak  teklif zarfı içerisinde İhale Komisyonuna 
vereceklerdir. 

 İstekliye ait fabrikanın tüm üniteleri için detaylı kroki (tonaj miktarları ve 
kapasitelerini gösteren kroki) 

 İsteklilerin gösterecekleri kırım fabrikasının kendi tesis sahası içerisinde, Şartnamenin 
8.3 maddesinde tanımlanan  özelliklere sahip en az 40 tonluk araba baskülü olduğuna 
dair “Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince” düzenlenen “Uygunluk Belgesi” veya 
araba baskülü yeni yapılmış ise bunu yapan”Üretici Firma” tarafındna muayenesi 
yapıldığına dair düzenlenmiş bulunan “Uygunluk Belgesi” vereceklerdir.  

Geçici teminat işyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, ihale katılım belgeleri ile 
birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur.  

Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.  

Halk Bankası Giresun Şubesi    /     TR97 0001 2009 3760 0013 0000 10 

 İlgililere duyurulur. 

 

 


