
 

MEYDAN TAHMİL - TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2020/2021 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020 / 353906 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - 

Erciş/VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2020-2021 Kampanya döneminde İdaremiz 

İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait yaklaşık ± %20 
toleranslı 25.000 ton malzemenin iş makineleri ve 
kamyonlarla tahmini ± %20 toleranslı 105 gün boyunca 
boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin 
yapılması işidir. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi 
sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede 
gösterilmiştir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 2020/2021 kampanyası dönemi 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23.07.2020 Perşembe günü saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek 

işler Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi 
benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 
dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 5356/1-1 


