
 

MEKANİK BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

  Fabrikamız 2020 yılı mekanik bakım onarım işlerinin yapılması 
İhale kayıt numarası : 2020/147782 
1-İdarenin  
a) Adı ve adresi :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri 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
c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu hizmetin     : 
Mekanik bakım onarım işleri aşağıdaki ekipmanları kapsamaktadır. Her türlü demontaj-

montaj işleri, terazi ve gönyesinde ayar işleri, radial ve aksiyal ayar işleri, taşlama, düzeltme, 
çapak alma, kesme, taşıma ve nakliye işleri, kaynak işleri, arızalı parçaların değiştirilmesi, genel 
bakım ve temizliklerinin yapılması, yağlanması ile her bir makinanın çalışır vaziyette teslim 
edilmesi işin kapsamındadır. Detayları mekanik bakım ekleri adı altında aşağıda gösterilmiştir. 

• Yıkama tekneleri 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Su ayırıcılar 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Dikey küspe preseleri…12 adet 
• Pancar transportları 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Yatay küspe preseleri 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Kireç ocağı (asansör sistemi, araba yürütme ve üst kapak mekanik sistemleri) 
• Kireç dairesi kireç sütü deposu karıştırıcıları…5 adet 
• Kule difüzörler ve küspe çıkış helezonları 1800 t/g ve 3000 t/g…2 takım 
• Sulu küspe helezonları tüm 1800 t/g ve tüm 3000 t/g…2 takım 
• Santrifüj pompalar…120 adet 
• Vakum pompası VP65x65….11 adet (CO2 ve kondense vakum pompaları-dişli kutuları 

ile birlikte) 
• Standart eritme tekneleri…2 adet  
• Tevzi tekneleri…5 adet  
• Refrejereantlar…18 adet  
• Afine karıştırma teknesi…2 adet 
• Standart eritme tekneleri üstü helezonlar…2 adet 
• Tavalı kurutma…1 adet 
• Şeker kurutma tromeli…1 adet 
• Vakum karıştırıcılar ve karıştırıcı milleri…16 adet 
b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 130 Takvim Günüdür. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 01/04/2020 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 01/04/2020 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 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 2344/1-1 


