
 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız meydan hizmetlerinin iş makineleri ile yapılması ve flitrasyon toprağı ile atık 

malzemelerin gösterilen yere atılması ve düzenlenmesi işlerinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliğine göre yaptırılması. 

İhale kayıt numarası : 2019/398563 
1- İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Adı, niteliği ve miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 130 gün) en az 

3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon, ve bir adet 
kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı 
işlerin yapılmasıdır. Atık döküm ücreti Belediyeye, 
İdaremiz tarafından ödenecektir. 

 

 İşin adı 
Günlük 
miktar 

Taşıma 
Uzaklığı (m) 

a) 
Gelen kok kömürünün boşaltılması ve 
silolanması 

20 ton - 

b) Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 ton 150 
c) Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması 20 ton 100 
d) Kuyruk yüklenmesi 100 ton - 

e) 
Kireçtaşı eleğinin altından çıkan 
balastın alınması 

15 ton 300 

f) 
Pancar Analiz Laboratuarından çıkan 
günlük pancarın silolara taşınması 

6 ton 300 

g) Kireçtaşı pasası taşınması 
35m3 

(50 ton) 
Büğdüz yolu üzerindeki Burdur 
Belediyesi çöp depolama sahası (7 km) 

h) Filtre toprağının taşınması 
225m3  

(375 ton) 
Büğdüz yolu üzerindeki Burdur 
Belediyesi çöp depolama sahası (7 km) 

ı) Taş, kum ve otun taşınması 
15 m3 

 (25ton) 
Büğdüz yolu üzerindeki Burdur 
Belediyesi çöp depolama sahası (7 km) 

j) Pancar toprağı 
125 m3 

(180 ton) 

Burdur Belediyesi arıtma tesisi 
içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm 
sahası (2,8 km) 

k) Yaş ve sıkılmış küspe 
5000 ton 
(tahmini) 

Toplama yayma stoklama araçlara 
yükleme ve satılamayacak durumdaki 
çürük küspenin Büğdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp depolama sahası 
(7 km) 



 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 Çarşamba Günü saat 14.30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler,04.09.2019 Çarşamba Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7249/1-1 


