
10 TON KAPASİTELİ ÇİFT KİRİŞ GEZER VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan 10 ton kapasiteli çift kiriş gezer vinç temini ihalesi Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/270330 

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 – 0 248 233 12 67

2-İhale konusu Malın 

a) Adı

b) Niteliği ve miktarı

: Fabrikamız ihtiyacı olan 10 ton kapasiteli çift kiriş gezer 
vinç temini  

: Fabrikamızın kristal şeker santrifüjleri ve sürekli 
santrifüjleri üstünde yer alan mevcut 3 ton kapasiteli vincin 
komple demontajı (elektrik tesisatı ve panosu ile birlikte) 
ile bu vince ait yürüme yolunun alttan NPI 200 profil ile 
kuvvetlendirilerek (kaynaklı), 6 hareketli 10 ton kaldırma 
kapasiteli çift kiriş gezer vincin projelendirilmesi, imalatı, 
panosu-kumandası ile birlikte tüm elektrik tesisatının 
yapımı, montajı, devreye alınması, statik ve dinamik yük 
testleri ile birlikte komple anahtar teslim işidir.  

3-İhale Konusu malın teslim yeri :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini :  

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 15 /06 /2020  

d) İhale (son  teklif verme) saati : Pazartesi Saat 14.30 

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 mal 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. 

9 - Bu ihalede malzemelerin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte 
verilebilecektir. 3791/1-1 


