
 

70.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLEMESİ  
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlemesi 

Hizmet 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 / 406565 
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 : 2020/2021 Kampanya Döneminde Fabrikamızda (±% 

20 Toleranslı) 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının  
Paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, 
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi işidir.  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 12 Ay  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02.09.2020 Çarşamba günü saat: 10.00 
4 - Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler :  
Yüklenici, günlük üretilecek posanın paketlenebilmesini sağlayacak 3 (Üç) adet 100 

kg’lık yaş pancar posası paketleme makinesini temin edecek ve makinenin işletilmesi için işçilik 
hizmeti firmaya ait olacaktır. 3 (üç) adet 500 kg’lık yaş pancar posası paketleme makinesi ise 
Fabrikamızca temin edilecek 500 kg’lık makinelerin sadece işçilik hizmeti yükleniciye ait 
olacaktır. Yüklenici kampanya süresi boyunca 24 saat her vardiya da gerekli olan, 2 (iki) adet 
ataşman takılı 600 kg. paket taşıma kapasitesine uygun ön yükleyici kepçe, 1 (bir) adet taşıma 
aracı (kamyon) temin edecektir. 

Makine ve diğer araç ve iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi  veya  
kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz konusu bu makinelerin en az 12 (oniki) ay süreliğine 
kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmelerini sözleşme aşamasında vereceklerdir. 
Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2017 ve üzeri, diğer araç ve iş makinelerinin imal 
yılı ise 2013 ve üzeri olacaktır.  

5-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 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere,  

Kamu veya özel sektörde yapılan Silaj paketleme işi veya Yaş Pancar Posası Paketleme 
işi Benzer iş olarak kabul edilecektir.  

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de yaş pancar posası paketleme yapan ve bunu kurumdan 
aldığı resmi yazıyla belgeleyen kuruluş veya şirketlerden bu belge aranmayacaktır. 



 

6 - 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 

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

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 6199/1-1 


