
 

ÇİFT KİRİŞLİ GEZER VİNÇ SÖKÜMÜ-TADİLAT PROJELENDİRİLMESİ-
TAŞINMASI VE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI  

İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız da mevcut 3 ton çift kirişli gezer vinç sökümü-tadilatı projelendirilmesi-

taşınması ve montajı işlerinin yapılması 
İhale kayıt numarası : 2020/251178 
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 :  
a) adı : Fabrikamızın santrifüj katı üzerinde bulunan ve 3 ton 

kapasiteye sahip çift kiriş gezer vinç yerinden sökülüp 
yeni ölçülerine göre tadil edilerek silo suyu pompa 
dairesinde kurulumu için projelendirilmesi mukavemet 
hesaplarının hazırlanması işidir. Ayrıca silo suyu pompa 
dairesinde bulunan 1 ton kapasiteli monoray vincin ve 
çalıştığı çelik aksamın sökümü de işin kapsamındadır. 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 25 Takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 
b) tarihi ve saati : 03/06/2020 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 03/06/2020 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. 
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