
 

MALZEMELİ YAŞ PANCAR POSASI PAKETLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Malzemeli Yaş Pancar Posası Paketlenmesi İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal Ve 

Hizmet Alımları Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
 İhale kayıt no  
1-İdarenin 

:  2020/450257 

a) Adresi :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
   Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili:   0222-230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin :  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde ± 

%20 toleranslı 235.000 ton malzemeli yaş pancar 
posasının paketlenmesi işidir. 

b)Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası         
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası  
b) Tarihi ve saati :11.09.2020 Cuma günü Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine 
ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin 
bilgileri belirtebilirler. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine 
ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 



 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif 
edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite 
raporuna ait bilgiler: 

İstekliler, Teknik Şartnamenin 2.4 ve 2.6’da belirtilen 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  10 (on) ay süreliğine kiralandığına dair noter onaylı kira 
sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

İstekliler paketleme yapacak makinelere ait teknik bilgi ve belgeleri teklifleri ekinde 
vereceklerdir. 

Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2017 ve üzeri, diğer araç ve iş 
makinelerinin imal yılı ise 2013 ve üzeri olacaktır.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
1) Silaj paketleme işi, 
2) Yaş Pancar Posası Paketleme işi 
Benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 
14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 
16 - Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
 6792/1-1 


